
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 7243

Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a adminis-
tració gestora, exerceix ara l’Administració de la CAIB en rela-
ció amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu
Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objecte d’aquesta llei és la delegació al Consell Insular de Menorca de
tot un seguit de competències pròpies de la comunitat autònoma, entesa aques-
ta en sentit genèric o ampli, referides a la gestió del Museu de Menorca, de la
Biblioteca Pública i de l’Arxiu Històric de Maó, tots ells centres de titularitat
estatal, i que actualment són exercides per l’Administració de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

L’article 149.1.28 de la Constitució Espanyola disposa que l’Estat té com-
petència exclusiva en matèria de museus, biblioteques i arxius de titularitat esta-
tal, sens perjudici que les comunitats autònomes puguin gestionar-los.

Aquesta delegació de competències ve donada, per altra banda, per la rei-
terada demanda del Consell Insular de Menorca que al llarg de diverses legisla-
tures ha vingut sol·licitant al Govern de les Illes Balears poder gestionar aquests
centres culturals. Va ser l’any 1994 quan es varen transferir les competències en
matèria de cultura i patrimoni històric al Consell Insular de Menorca, i des de
llavors es feia evident que, per a poder dur a terme una correcta gestió d’a-
questes matèries, era necessari que el consell insular tingués al seu càrrec
aquestes institucions. En el cas del Museu de Menorca, les funcions d’investi-
gació, conservació i difusió que té encomanades, el fan partícip necessari en tota
la política de gestió del patrimoni històric insular. També, des de la Biblioteca
Pública i l’Arxiu Històric, es podran desenvolupar accions més properes a la
ciutadania quant a la difusió cultural i a la conservació documental.
Finalment, amb el mandat del Parlament de les Illes Balears, s’acompleix aques-
ta demanda històrica que serà pionera a la nostra comunitat autònoma.

Per la seva banda, el Reial Decret 3040/1983, de 5 d’octubre, de traspàs
de funcions i serveis en matèria de cultura, va determinar, pel que fa als museus,
les biblioteques i els arxius de titularitat estatal, que un conveni entre el
Ministeri de Cultura i la comunitat autònoma establiria els termes dels drets i les
obligacions en matèria de la seva gestió. En aquest sentit, el 24 de setembre de
1984 es varen signar sengles convenis entre el departament ministerial esmen-
tat i la comunitat autònoma de les Illes Balears, per definir els termes de la ges-
tió de les biblioteques i dels museus i arxius, respectivament, en ambdós casos
de titularitat estatal, radicats a les Illes Balears. Aquests convenis varen ser
publicats en el Boletín Oficial del Estado de 18 de gener de1985.

D’altra banda, l’article 32.5 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, preveu que correspon
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixin les
lleis i les normes reglamentàries que en desplegament de la seva legislació dicti
l’Estat, la funció executiva de gestió de museus, biblioteques i arxius de titula-
ritat estatal que no es reservi l’Estat. I, en l’incís final, hi afegeix que els termes
de la gestió s’han de fixar per conveni.

Així doncs, aquesta competència, atribuïda a la comunitat autònoma de
les Illes Balears com a subjecte autonòmic en el conjunt de l’Estat i fixada, pel
que fa als seus termes, en els convenis ja esmentats, és una competència pròpia,
encara que limitada a la gestió o a la funció executiva.

En aquest sentit, en el marc de la nova articulació estatutària del sistema
autonòmic, les potestats públiques derivades de la distribució de competències
poden ser atribuïdes a diferents àmbits institucionals, atès que es tracta d’una
competència pròpia de la comunitat autònoma.

D’altra banda, tant la Llei Orgànica 1/2007 ja esmentada (entre d’altres,
els articles 39, 61 i 62), com la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insu-
lars, han ressaltat la peculiaritat dels consells insulars com a ens públics forta-
ment arrelats en l’arquitectura institucional de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, de manera que constitueixen l’autèntic eix vertebrador de la seva

organització territorial, alhora que també destaquen el seu caràcter d’institu-
cions de la comunitat autònoma.

Així mateix, cal esmentar que els consells insulars, com a institucions de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, han d’exercir, segons el que esta-
bleix l’apartat 1 de l’article 80 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, al
mateix nivell que els ens i organismes que depenen del Govern de les Illes
Balears, les funcions administratives que corresponen a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I és en virtut d’aquesta competència, i per mandat del Parlament de les
Illes Balears de dia 13 de maig de 2008, amb habilitació jurídica suficient deri-
vada tant de l’article 71 in fine i de la disposició transitòria sisena de la Llei
Orgànica 1/2007, com dels articles 27.1, 37 i següents de la Llei 8/2000, que es
delega al Consell Insular de Menorca, respectant escrupolosament les atribu-
cions de tota mena que té l’Administració de l’Estat com a titular de les ins-
tal·lacions culturals de què es tracta i la resta de funcions derivades dels conve-
nis de contínua referència, l’exercici de la funció executiva i de gestió del
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó en els ter-
mes que descriu aquesta llei, que s’estructura en tretze articles, cinc disposicions
addicionals, cinc disposicions transitòries i una disposició final.

Article 1
Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és la delegació de competències al Consell Insular
de Menorca de les facultats d’execució que, com a administració gestora, duu a
terme fins ara l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
relació amb el Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó.

Article 2
Abast de la delegació

El Consell Insular de Menorca ha d’exercir totes les potestats implícites
en les competències de gestió de les esmentades institucions culturals sobre les
quals, de conformitat amb l’article 32.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, correspon a la comunitat autònoma l’execució de la legislació de
l’Estat, llevat de les expressament atribuïdes a l’Administració de l’Estat en els
convenis subscrits entre el Ministeri de Cultura i l’Administració de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears sobre gestió de biblioteques de titularitat esta-
tal i sobre la gestió dels arxius i museus de titularitat estatal, ambdós de 24 de
setembre de 1984, o en els que els substitueixin en el futur, que necessàriament
hauran de ser signats per l’Administració de la comunitat autònoma; i també
d’aquelles altres que, com a administració delegant, aquesta darrera es reserva
de conformitat amb aquesta llei.

Article 3
Normativa reguladora

En l’exercici de les competències de gestió que li són delegades per
aquesta llei, el Consell Insular de Menorca s’ha d’atenir al règim que s’hi esta-
bleix, a la legislació estatal que regula el règim jurídic aplicable als museus, als
arxius i a les biblioteques de titularitat estatal, i a les disposicions aprovades pel
Govern de les Illes Balears per a l’execució de la legislació de l’Estat esmenta-
da.

Article 4
Potestats d’execució que conserva l’Administració de l’Estat pel que

fa a la gestió dels museus, els arxius i les biblioteques de la seva titularitat
radicats a les Illes Balears

Continuaran sent exercides per l’Administració de l’Estat les potestats
específiques inherents a la gestió dels museus, els arxius i les biblioteques de
titularitat estatal radicats a les Illes Balears que li estan reservades en virtut de
sengles convenis de col·laboració subscrits entre l’esmentada administració i
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els quals varen
ser publicats en el Boletín Oficial del Estado núm. 16, de 18 de gener de 1985,
i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 8, de
20 de març de 1985.

Article 5
Potestats que, com a administració delegant, es reserva

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears es reser-
va, quant a les competències de gestió delegada de les institucions culturals a
què es refereix aquesta llei, les potestats següents:
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a) Les inherents a les obligacions que li competeixen en virtut dels
convenis de col·laboració esmentats en els articles 2 i 4 d’aquesta llei, en gene-
ral a les relatives a les relacions amb l’Administració General de l’Estat i els ens
que en depenen, amb les administracions de les altres comunitats autònomes,
com també amb les de la resta d’institucions, organitzacions i entitats, nacionals
i internacionals.

b) La representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb la participació necessària del Consell Insular de Menorca, en qualsevol
fòrum extracomunitari o supracomunitari que afecti les institucions culturals la
gestió de les quals es delega mitjançant aquesta llei.

c) Les autoritzacions sobre la sortida o el moviment de fons museís-
tics o documentals dels centres objecte de la delegació competencial, o sobre les
intervencions i la restauració dels fons que hi estan ingressats, quan correspon-
gui a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears atorgar-les,
en el marc dels convenis de col·laboració subscrits amb l’Administració General
de l’Estat a què fan referència els articles 2 i 4 d’aquesta llei, i d’acord amb el
procediment que s’estableix en l’article següent.

2. A més de les facultats esmentades en l’apartat anterior, corresponen a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears totes les facultats
que, en matèria de gestió del personal adscrit al Museu de Menorca, a la
Biblioteca Pública i a l’Arxiu Històric de Maó, no s’hagin delegat expressament
al Consell Insular de Menorca mitjançant aquesta llei.

Article 6
Fons museístics, bibliogràfics, arxivístics i documentals

1. L’Administració de l’Estat i la de la comunitat autònoma de les Illes
Balears mantindran les titularitats que en l’actualitat corresponen sobre els fons
museístics, bibliogràfics, arxivístics i documentals que es conserven en les ins-
titucions culturals la gestió de les quals es delega al Consell Insular de Menorca
mitjançant aquesta llei.

2. Els ingressos de fons que s’efectuen en el Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó no modificaran el règim de la seva
titularitat dominical, sense perjudici que els gestioni el Consell Insular de
Menorca, com a institució insular delegada per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en virtut d’aquesta llei.

3. A més dels de titularitat estatal, es poden ingressar en les institucions
culturals a què es refereix aquesta llei els fons museístics, bibliogràfics, arxivís-
tics i documentals que l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca, en qualitat de propietaris o mandataris
d’un tercer, considerin convenients.

4. La sortida de fons de titularitat estatal del Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó, requereix, llevat de raons de ser-
vei establertes reglamentàriament, l’autorització de l’òrgan competent de
l’Administració General de l’Estat, el procediment de tramitació de la qual, pre-
vist en els convenis de col·laboració a què es refereixen els articles 2, 4 i 5 d’a-
questa llei, ha de fer el Consell Insular de Menorca. El mateix consell ha de
sol·licitar preceptivament, en el transcurs d’aquest procediment, un informe de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual l’ha d’e-
metre en un termini màxim de deu dies.

5. La sortida de fons de titularitat autonòmica del Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó requereix l’autorització de l’òrgan
competent de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el
procediment de tramitació de la qual ha de fer el Consell Insular de Menorca.
Aquesta autorització s’entén concedida si l’Administració de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears no l’emet en un termini màxim de quinze dies des de
la recepció de la sol·licitud de què es tracti.

6. Les intervencions de conservació i restauració de fons de titularitat
estatal ingressats en les institucions culturals a què es refereix aquesta llei reque-
reixen l’autorització de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com també el consentiment de l’Administració General de l’Estat, que
s’entenen atorgada i concedit, respectivament, si, en el primer cas, no s’ha emès
expressament en un termini màxim de deu dies i, en el segon, no hi ha hagut pro-
nunciament exprés en el termini d’un mes, en ambdós casos amb els terminis
computats des de la recepció de les sol·licituds respectives.

7. Les intervencions de conservació i restauració de fons de titularitat
autonòmica ingressats en les institucions culturals a què es refereix aquesta llei
han de ser programades de mutu acord entre l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, en el si de l’òr-
gan de col·laboració bilateral a què al·ludeix la disposició addicional primera
d’aquesta llei. Si no s’arriba a un consens de voluntats en el termini d’un mes,
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de resoldre
sobre la controvèrsia suscitada.

Article 7
Edificis i instal·lacions

1. D’acord amb el que estableixen els convenis entre el Ministeri de
Cultura i la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre la gestió de les biblio-
teques i sobre la gestió dels arxius i museus, l’Administració de l’Estat conser-
va la titularitat dels edificis i les instal·lacions de les institucions culturals a què
es refereix aquesta llei, els quals s’identifiquen en l’annex 1.

2. Les despeses de manteniment i conservació dels edificis i les
instal·lacions de les institucions culturals esmentades, incloses les que es deri-
ven de noves inversions, han de ser ateses pel Consell Insular de Menorca, amb
càrrec als pressuposts inherents a la delegació que s’hauran d’actualitzar d’a-
cord amb l’increment d’instal·lacions i equipaments que es vagin incorporant al
llarg del temps de vigència de la delegació de competències.

3. Les inversions que es facin en els esmentats edificis i instal·lacions, i
que no suposin la seva mera conservació i manteniment, han de ser programa-
des per l’Administració de l’Estat i per l’Administració de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears en els termes fixats en els convenis a què es fa referèn-
cia en els articles 2, 4 i 5 d’aquesta llei, a iniciativa de qualsevol d’ambdues
administracions o del Consell Insular de Menorca, i sempre amb consulta prè-
via als òrgans competents d’aquesta institució insular.

4. Les inversions esmentades s’han de dur a terme amb càrrec a les parti-
des que s’habilitin a aquest efecte en els pressuposts generals de l’Estat o, sub-
sidiàriament, en els de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudi-
ci que la institució insular pugui ajudar a subvenir, amb fons propis, l’execució
de les inversions.

5. El Govern de les Illes Balears, conjuntament amb el consell insular, ela-
borarà un document en el qual es reflecteixin les necessitats inversores, a curt i
mig termini, del Museu de Menorca, de la Biblioteca Pública i de l’Arxiu
Històric de Maó. Aquest document ha de ser presentat al Consell Insular de
Menorca un mes després de la data d’efectivitat de la competència.

Article 8
Quantificació del cost de la delegació

1. El cost per l’exercici de les competències objecte de delegació s’eleva
a tres-cents setanta-nou mil tres-cents vuitanta-quatre euros (379.384 €) per a
l’any 2011. No inclou el capítol I ni els crèdits del capítol VI necessaris per aten-
dre el pagament de les despeses del personal que figura en els annexos 2 i 3 d’a-
questa llei, atès que aquest pagament continua sent responsabilitat de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El desglossament del cost de la delegació per seccions, programes i
capítols pressupostaris figura en l’annex 4 d’aquesta llei.

3. Aquest cost ha de ser actualitzat a l’alça en exercicis futurs, pels meca-
nismes generals que preveu la legislació vigent.

4. En la corresponent secció de la llei de pressuposts generals de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears s’han de consignar separadament els crèdits
necessaris per exercitar les competències delegades per aquesta llei.

La transferència i el control de la gestió dels crèdits esmentats s’ha de fer
de conformitat amb el que disposen aquesta llei i la legislació economicopres-
supostària que hi sigui aplicable i d’acord amb el que disposi per a cada exerci-
ci la corresponent llei de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

5. Atès que hi ha ingressos afectats a les funcions i els serveis l’exercici
dels quals es delega al Consell Insular de Menorca, aquesta institució insular
s’ha de fer càrrec de la recaptació d’aquests ingressos i de posar-los a disposi-
ció dels òrgans corresponents de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en els termes i en les condicions que prevegi la legislació eco-
nomicopressupostària.

Article 9
Mitjans personals associats a la delegació

1. Els llocs de treball del Museu de Menorca, de la Biblioteca Pública i de
l’Arxiu Històric de Maó que s’afecten funcionalment al Consell Insular de
Menorca per a l’exercici de les competències delegades es detallen en l’annex 2
d’aquesta llei. Igualment, figuren a l’annex 3 els llocs coberts per personal fun-
cionari interí de programa amb càrrec al capítol VI. L’Administració de la
comunitat autònoma es compromet amb el Consell Insular de Menorca a man-
tenir el mateix nombre de llocs que consten en els annexos, per garantir la
cobertura de la prestació del servei en les mateixes condicions en què es troben
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Tots els llocs mantindran, en tot cas, la dependència orgànica de
l’Administració de la comunitat autònoma, on continuaran en situació de servei
actiu si es tracta de personal funcionari o en situació anàloga si es tracta de per-
sonal laboral. Així mateix, ocuparan llocs de la respectiva relació de llocs de
feina i estaran sotmesos al règim jurídic de la funció pública de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el personal que ocupi els
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llocs de feina esmentats dependrà funcionalment del consell insular, el qual
exercirà, per delegació, les facultats de direcció, impuls, control i inspecció
ordinària.

4. Als afectes assenyalats en l’apartat anterior, es deleguen al Consell
Insular de Menorca, en relació amb els llocs objecte de la delegació o amb el
personal que els ocupi, les facultats sobre gestió de personal que s’indiquen a
continuació:

a) Formalització de les preses de possessió i dels cessaments en els llocs
de feina objecte de delegació.

b) Informe previ a l’elaboració de les bases dels concursos de mèrits quant
a la provisió de places pertanyents a les escales d’arxius, museus, biblioteques i
documentació.

c) Proposta motivada de nomenament en els procediments de provisió per
lliure designació.

d) Proposta, en els termes que es determinin en la normativa vigent, de
concessió al personal funcionari o laboral de gratificacions per serveis extraor-
dinaris, prestats fora de l’hora i la jornada habitual de feina.

e) Inici i tramitació dels expedients disciplinaris respecte del personal
funcionari i laboral; així mateix, resolució dels expedients disciplinaris respec-
te del personal laboral, quan els fets puguin constituir faltes lleus.

f) Resolució sobre les vacances, els permisos i les llicències en general, i
en particular els permisos, les llicències, els drets de reducció de jornada i de fle-
xibilització horària i en general tots els drets derivats de les mesures de conci-
liació de la vida laboral i familiar vigents, com també de les llicències per mater-
nitat o paternitat en els supòsits d’embaràs i part, adopció o acolliment.

g) Tramitació i resolució dels permisos i drets a què es tengui dret per raó
de la violència de gènere.

h) Proposta, si escau, de la modificació de les relacions de llocs de feina,
respecte dels llocs delegats.

i) Informe i proposta sobre la inclusió en l’oferta d’ocupació pública de
les places vacants incloses en la delegació.

j) Informe previ a l’adscripció del personal funcionari, als llocs objecte de
delegació, en el supòsit de redistribució d’efectius. 

k) Sol·licitud de personal funcionari interí o laboral temporal per cobrir
els llocs vacants.

l) Sol·licitud, a la conselleria competent en matèria de cultura, perquè tra-
miti la cobertura de vacants mitjançant comissió de serveis.

m) Control d’assistència i d’horari del personal que ocupa els llocs de
feina objecte de delegació.

5. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears com-
pensarà al personal afectat, d’acord amb el conveni marc del personal d’aques-
ta administració, els serveis extraordinaris proposats i justificats pel Consell
Insular de Menorca que prèviament s’hagin acordat entre ambdues administra-
cions.

6. Així mateix, el consell insular està obligat a comunicar amb caràcter
immediat a la conselleria de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears titular de la competència en matèria de funció pública, totes les
incidències amb repercussió econòmica (reduccions de jornada amb reducció de
sou, permisos sense sou, etc.) que puguin sorgir en relació amb el personal que
en depengui funcionalment, als efectes de considerar-les en el pagament de la
nòmina.

7. També s’han de comunicar amb immediatesa tots els actes de la vida
administrativa del personal objecte de la delegació dictats pel Consell Insular de
Menorca, a fi que puguin ser inscrits en el Registre de Personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 10
Béns afectes a les competències delegades

1. Els béns adscrits a les competències delegades han de continuar for-
mant part del patrimoni de l’Administració de l’Estat o de l’Administració de la
comunitat autònoma, segons el que correspongui, sens perjudici que siguin afec-
tats temporalment al Consell Insular de Menorca.

2. L’adscripció dels béns a la institució insular delegada la faculta per uti-
litzar, gestionar i administrar aquests béns en els termes que preveu la legislació
vigent.

3. Les despeses de manteniment i conservació dels béns adscrits a les
competències delegades de les institucions culturals esmentades, incloses les
que es deriven de noves inversions, han de ser ateses pel Consell Insular de
Menorca, amb càrrec als pressuposts inherents a la delegació.

Article 11
Termes en què s’ha d’exercir la gestió delegada

1. Contra els actes i acords que adopti qualsevol dels òrgans del Consell

Insular de Menorca que exerceixi les competències delegades per aquesta llei
s’hi pot interposar, en el termini d’un mes, el recurs en interès de la delegació
davant el Consell de Govern de les Illes Balears.

2. En relació amb els actes dictats pels òrgans de la institució insular en
exercici de les competències delegades, correspon a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:

a) La potestat de revisió d’aquests actes, amb audiència prèvia del Consell
Insular de Menorca.

b) La representació i la defensa en judici.

3. Per assegurar el control i la coordinació de l’execució de les compe-
tències delegades al Consell Insular de Menorca, l’Administració de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears pot:

a) Demanar informació, en qualsevol moment, sobre la gestió de les com-
petències delegades.

b) Fixar directrius i elaborar programes per a l’exercici de la gestió
esmentada, a iniciativa pròpia o a requeriment de l’Administració General de
l’Estat, en l’àmbit de les competències pròpies de cadascuna.

c) Exercir l’alta inspecció sobre els serveis, respecte dels quals pot dictar
instruccions tècniques de caràcter general.

d) Formular els requeriments pertinents al president del Consell Insular de
Menorca perquè esmeni les deficiències observades.

e) Emetre els informes preceptius, i fins i tot vinculants, que la legislació
en matèria de museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal atribueixi a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Les despeses que s’ocasionin per indemnitzacions a tercers o qualsevol
altre tipus de responsabilitat objectiva com a conseqüència del funcionament del
servei públic prestat, s’imputaran als crèdits que s’adscriguin al consell insular
en funció de la delegació acordada. En el cas que el consell insular incompleixi
les obligacions anteriors i, en conseqüència, la comunitat autònoma hagi de
pagar les indemnitzacions no satisfetes es minoraran en la quantia d’aquestes
obligacions més l’interès legal corresponent les quantitats que hagin de ser
transferides per la comunitat autònoma a aquest consell insular per atendre les
competències delegades.

Igualment, l’import de les indemnitzacions imposades al Consell Insular
de Menorca com a conseqüència d’expedients de responsabilitat patrimonial pot
ser repercutit per aquest consell a l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sempre que la causa sigui anterior a la data d’efectivitat de la
delegació i que, en els corresponents expedients administratius o processos
jurisdiccionals en què es declari la responsabilitat, s’hagi citat l’Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de la compareixença
del consell insular per mitjà de la seva pròpia representació processal.

Article 12
Incompliment de la delegació

1. En el supòsit que el consell Insular de Menorca incompleixi les normes
reguladores de l’exercici de les competències delegades o les obligacions que el
desenvolupament de la delegació imposi, el Govern de les Illes Balears li recor-
darà el compliment i li concedirà, a aquest efecte, el termini necessari, que no
serà mai inferior a un mes.

2. Si aquest advertiment no és atès en el termini fixat, el Govern de les
Illes Balears pot proposar al Parlament la suspensió o la revocació de la delega-
ció. També pot executar per si mateix la competència delegada, en substitució
del Consell Insular de Menorca, per al cas concret de què es tracti.

Article 13
Renúncia a la delegació

1. El Consell Insular de Menorca pot renunciar a la delegació en els casos
següents:

a) Incompliment per part de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears dels compromisos assumits en la delegació.

b) Insuficiència dels mitjans personals, econòmics i materials amb ade-
quada suficiència financera  per a l’exercici de les facultats executives, funcio-
nals i de gestió objecte de delegació.

2. L’acord de renúncia ha de ser adoptat pel Ple, havent oït el Govern de
la comunitat autònoma, i només serà efectiu als dos mesos d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional primera
Comissió paritària per a la coordinació i la cooperació bilateral

Es crearà una comissió paritària com a òrgan permanent de coordinació i
cooperació bilateral entre l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears i el Consell Insular de Menorca de la qual han de formar part els consellers competents en matèria de cultura i dos tècnics de les administracions autonò-
mica i insular per deliberar sobre els assumptes d’interès comú en l’exercici mutu de les atribucions que corresponen a cadascuna, de conformitat amb el que dis-
posa aquesta llei.

Disposició addicional segona

De les transferències que faci l’Estat a la comunitat autònoma en virtut dels convenis esmentats en els articles 2 i 4 d’aquesta llei, la comunitat autònoma ha
de transferir al Consell Insular de Menorca el percentatge corresponent a la gestió del Museu de Menorca, de la Biblioteca Pública i de l’Arxiu Històric de Maó.

Disposició addicional tercera

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que es facin com a con-
seqüència de l’exercici pel Consell Insular de Menorca de les funcions i els serveis que se’ls deleguen mitjançant aquesta llei.

Disposició addicional quarta

El Govern de les Illes Balears treballarà de forma conjunta amb el Consell Insular de Menorca per obtenir del Govern de l’Estat les inversions necessàries
per dotar el Museu de Menorca de les infraestructures de climatització i dels sistemes contra incendis que en garanteixin el funcionament correcte.

Disposició addicional cinquena

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet, en la mesura que sigui possible, a dotar pressupostàriament les places creades
dels diferents centres objecte de transferència en els pròxims exercicis pressupostaris.

Disposició transitòria primera

1. El Consell Insular de Menorca se subroga en la posició que té l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els contractes en curs d’e-
xecució dels quals és titular la Conselleria d’Educació i Cultura que es detallen en l’annex 5.

2. Llevat dels contractes a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició, els drets i les obligacions dels quals assumeix el Consell Insular de Menorca en
virtut de la subrogació esmentada, íntegrament i amb plenitud d’efectes, en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei no hi haurà altres contractes vigents vinculats
a les competències de gestió delegades.

No obstant això, si, per qualsevol circumstància, entre el dia d’entrada en vigor d’aquesta llei i la data en què sigui efectiva es formalitzen nous contractes
seran responsabilitat de la comunitat autònoma fins que s’extingeixen.

3. La subrogació a què es refereix aquesta disposició no abasta en cap cas l’àmbit de la gestió del personal inclòs en aquesta delegació de competències.

Disposició transitòria segona

La Conselleria d’Educació i Cultura, fins al dia en què aquesta llei tengui efectivitat, dictarà els actes administratius necessaris per al manteniment dels ser-
veis en el mateix règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l’entrada en vigor de la llei.

Disposició transitòria tercera

1. Correspon al Consell Insular de Menorca continuar la tramitació dels expedients en curs en la data d’efectivitat de la delegació, sigui quina sigui la situa-
ció procedimental.

2. Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels seus
òrgans, abans de la data d’efectivitat de la delegació que estableix aquesta llei, encara que el recurs s’interposi posteriorment. L’Administració de la comunitat autò-
noma ha d’informar el Consell Insular de Menorca sobre la resolució del recurs que, si s’escau, es dicti.

Disposició transitòria quarta

1. Per assegurar una transició de responsabilitats eficaç entre administracions en la gestió de les institucions culturals a què es refereix aquesta llei, una comis-
sió tècnica integrada per la secretària general de la Conselleria d’Educació i Cultura i el director general de Cultura, ambdós en representació de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, i el director insular de Cultura, la cap de servei de Patrimoni Històric i la coordinadora de Biblioteques, en representació del Consell
Insular de Menorca que, juntament amb el director conservador del Museu de Menorca i el director de la Biblioteca Pública i de l’Arxiu Històric de Maó, han de
certificar, de la manera que determinin de comú acord i en el termini màxim de quatre mesos des de la data d’efectivitat d’aquesta llei, el corresponent inventari
general existent en aquella data tant dels béns mobles que formen les col·leccions arqueològiques, de belles arts i etnològiques del Museu de Menorca, com dels
fons que integren el catàleg general, fons antics, incunables i manuscrits de la Biblioteca Pública i de les unitats de les diferents seccions de l’Arxiu Històric.

2. La comissió tècnica esmentada en l’apartat anterior també s’ha d’encarregar d’elaborar l’inventari de la resta de béns mobles que, amb independència de
la seva titularitat dominical, queden afectes temporalment i de manera instrumental al Consell Insular de Menorca per a la gestió que aquest ens, com a adminis-
tració delegada, ha de fer de les institucions culturals a què es refereix aquesta llei. Aquest inventari, que s’ha d’especificar a l’acta de lliurament que han de for-
malitzar els membres de la comissió tècnica esmentada, en un termini màxim de quatre mesos des de la data d’efectivitat de la delegació, ha de contenir el mobi-
liari, els instruments, els equipaments tècnics, els equipaments informàtics i la resta de recursos posats a disposició del Consell Insular de Menorca, tot indicant el
seu estat.

Disposició transitòria cinquena

Tres mesos abans de la data d’efectivitat de la delegació, el Govern Balear lliurarà al Consell Insular de Menorca l’auditoria sobre el Museu de Menorca, en
la qual s’indiqui l’estat de les col·leccions i es determini quines han estat afectades per la manca d’aire condicionat, tal i com va acordar el Parlament de les Illes
Balears.

Disposició final única

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si bé la data d’efectivitat de la delegació objecte de la llei
serà el dia 1 de setembre de 2011.
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Annex I
Edificis de les institucions culturals a què es refereix aquesta llei

Nom Adreça Loca-litat Superfície (m2) Situació jurídica Observacions

Convent de Sant Francesc

Museu de Menorca Pla des Monestir, s/n Maó 11.400 Propietat de l’Estat Núm. BIC: 000957

Clas. BIC: 51-Monument

Ca’n Mercadal

Biblioteca Pública i Arxiu

Històric de Maó Plaça de la Conquesta, 8 Maó 2.231,71 Propietat de l’Estat Núm. BIC: 

AR-0000019-00000

Clas. BIC: 51-Monument

Magatzem C/ d’Antoni Oquendo, 12 Maó 140 Lloguer

Annex 2
Personal i/o llocs de feina

Biblioteca Pública  i  Arxiu Històric de Maó

Lloc codi Lloc Funcionari/
laboral Ocupació Grup

nivell Núm. registre personal
F00460003-1 Director/a Sánchez Niscal, Juan Francisco A2 A1 0522513235

A2510
F00320001-1 Tècnic/a de grau mitjà Valero del Valle, Matilde A1 A2 0251257968

A2511
F00190007-1 Auxiliar Sanz Cuesta, María Belén A1 C2 1304275924

A1146
F00190007-2 Auxiliar Negre Català, Isabel Ana A41 C2 4301364646

I2504
F00190007-3 Auxiliar Cardona Pons, Antonia Juana A1 C2 4149318824

A2504
F00190007-4 Auxiliar Fernández Alemany, Anna Elisabet A41 C2 4149508046

I2504
F01330012-1 Ordenança Tudurí Cardona, Catalina A41 AP 4149915224

I2505
F01330012-2 Ordenança Martí Pons, Francisca A1 AP 4173400224

A2505
F01330012-3 Ordenança Sintes Carreras, Caterina Rosa A1 AP 4149696935

A2505
L00070001-1 Ajudant/a de Biblioteca Moragues Arnau, Margarita A1 2 4149107168

L2001

Museu de Menorca (Maó)

Lloc codi Lloc Funcionari/
laboral Ocupació Grup

nivell Núm. registre personal
F00460007-1 Director/a Plantalamor Massanet, Luis A2 A1 4138747868

A0305
F01950005-1 Restaurador/a Rigo Febrer, Catalina Inmaculada A1 A2 1822511013

A2511
F00070014-1 Administratiu/iva Van Walre, María Herminia (1) A41 C1 4149430935

I2503
F00190010-2 Auxiliar Sintes Fortuny, Juana Luisa A41 C2 4150398113

I2504
F01330009-1 Ordenança Gálvez Gallardo, Bárbara A41 AP 3881326846

I2505
F01330009-2 Ordenança Goñalons Carreras, Gabriel A1 AP 4149268757

A2505
F01330009-3 Ordenança Asensio Torres, María Mercedes (2) A41 AP 4149289202
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I2505
F01330009-4 Ordenança Juan Benejam, Gustau A1 AP 4172932257

A2505
F01330009-5 Ordenança Villalonga Vadell, Antonio A41 AP 4148921702

I2505

(1) La titular d’aquesta plaça és la Sra. Maria del Mar Folch Gibert, actualment en situació de comissió de serveis.
(2) La titular d’aquesta plaça és la Sra. Trinidad Moll Gómez de la Tia, actualment en situació de comissió de serveis.
Claus d’ocupació
A1: titular d’un lloc per concurs
A2: titular d’un lloc per lliure designació
A41: funcionari interí en lloc vacant

Grup/nivell
A1: grup facultatiu superior
A2: grup facultatiu tècnic
C2: cos auxiliar
AP: altres professions
2: personal laboral, nivell 2

Annex 3
Personal interí en programes temporals per necessitats no permanents

Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó

Lloc codi Lloc Funcionari/
laboral Ocupació Grup

nivell Núm. registre personal
F02760008-2 Auxiliar de biblioteca Rodríguez Torres, María del Carmen A45 C2 2416735413

I2513
F01620181-1 Lloc base ordenança Sintes Mercadal, Olga A45 AP 4149829457

I2505
F016500AV-2 Lloc base tècnic/a

de grau mitjà Pallicer Pons, Esperança A45 A2 4173917746
I2511

Museu de Menorca (Maó)

Lloc codi Lloc Funcionari/
laboral Ocupació Grup

nivell Núm. registre personal
F016500AV-1 Lloc base tècnic/a de

grau mitjà Andreu Adame, María Cristina A45 A2 4149185457
I2511

F01670245-1 Lloc base tècnic/a
superior Pons Machado, Octavio A45 A1 4149818402

I2510
F02760008-1 Auxiliar de biblioteca Seguí Seguí, Pedro A45 C2 4149809268

I2513

Claus d’ocupació
A45: personal interí per necessitat no permanent amb programa no permanent

Grup/nivell
A1: grup facultatiu superior
A2: grup facultatiu tècnic
C2: cos auxiliar
AP: altres professions
2: personal laboral, nivell 2

Annex 4
Cost efectiu de la delegació

Cost efectiu Euros 2011
Despeses Biblioteca Pública i  Arxiu Històric de Maó Museu de Menorca Total 
Despeses de béns corrents i serveis 89.798 132.789 222.587
Inversions 88.771 68.026 156.797
Total 178.569 200.815 379.384
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Annex 5
Contractes en curs d’execució en què se subroga el Consell Insular de Menorca en la posició de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Núm. exp. Denominació Import 2010 i seg. Execució

CONTR 2010 3394 Serveis auxiliars Museu de Menorca 73.347,60 2010 - 5.945,63

2011 - 35.673,80

2012 - 29.728,17 D’1-11-2010 a 31-10-2012

CONTR 2010 2376 Neteja Museu de Menorca 33.149,32 2010 - 5.524,89

2011 - 27.624,43 D’1-11-2010 a 31-10-2012

CONTR 2009 6797 Neteja Biblioteca Pública i  Arxiu Històric de Maó 57.460,95 2010 - 28.978,10

2011 - 24.354,76 D’1-11-2009 a 31-10-2011

CONTR

2009 4880 Lloguer magatzem carrer Oquendo de Maó 35.273,76 2010 -7.742,34

2011 -7.866,12

2012 - 7.866,12

2013 - 7.866,12

2014 - 7.866,12 D’ 1-7-2009 a 30-6-2014

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma a vint-i-cinc de març de dos mil onze

EL PRESIDENT,
Francesc  Antich Oliver

— o —

Num. 7036
Decret 2/2011, de 14 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Mitjançant el Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, modificat pels decrets del president de les Illes Balears 18/2010, de 4 de juny,
27/2010, de 10 de juny, i 36/2010, de 2 de novembre, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 2.9 del Decret 10/2010 esmentat, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia s’estructura, a hores d’ara, en cinc direccions generals,
a més de la Secretaria General. En particular, aquest mateix precepte regula els àmbits materials sobre els quals exerceix les seves competències l’actual Direcció
General d’Indústria.

Recentment, l’aprovació per l’Estat del Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria, d’una
banda, i del Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i d’equips basats en aquests, ambdós amb
caràcter bàsic, han determinat indirectament la necessitat de delimitar amb més precisió  l’àmbit material sobre el qual l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, pot exercir les seves competències. En aquest sentit, s’hi afegeixen les matèries rela-
tives a articles pirotècnics i gasos fluorats.

Per la raó abans exposada, és necessari elaborar un nou decret que, mitjançant la modificació del Decret 10/2010, integri aquesta delimitació de les compe-
tències de la Direcció General d’Indústria, dependent de la Conselleria esmentada, en els àmbits materials referents als articles pirotècnics i els gasos fluorats, tot
això de resultes de l’aprovació dels reglaments estatals anteriors.

Per tot això, d’acord amb els articles 11 c) i 38.3 a) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8.2 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article únic

Es modifica la lletra c) del punt 9 de l’article 2 del Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes següents:

9. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
[...]

c) Direcció General d’Indústria: aigües, mines i articles pirotècnics; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles; establiments industrials; organismes de
control; empreses instal·ladores i mantenidores; instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió; instal·lacions tèrmiques; aparells elevadors; recipients de pressió;
productes petrolífers, gasos combustibles i gasos fluorats; metrologia; metalls preciosos; plantes de formigó; seguretat industrial.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final
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