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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 18/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 21 de novembre de 2013 
Hora: de 10.32 h a 11.13 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general:   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris 
de les Illes Balears. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PUNT 1. APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 
 
Antecedents 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013 va 
acordar ratificar l’Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears celebrada el dia 6 de març de 2013 que aprovà els 
Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears.   
 
2. L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci en el BOIB 
núm.113, de 13 d’agost de 2013, per un termini de trenta dies. El termini de 
presentació d’al·legacions va finalitzar en data 19 de setembre de 2013. Durant aquest 
termini s’han presentat un total de 365 al·legacions. 
 
3. Han presentat al·legacions al Registre general: 
 
Unión General de Trabajadores de les Illes Balears (FSP-UGT), Daniel Fosset 
Galmés, Maria Dolors Rodríguez Pérez, Isabel Vidal Romero, Mª Isabel López Ferrá, 
Mª Estrella Rodicio Perez, Antonia Pomar Prades, Nieves Piqueras Martínez, 
Concepció Pou Soler, Anette Skovsted, Mª José Prieto de Prada, Mª Antonia Font 
Tomás, Mª Isabel Albarracín Rodriguez, Catalina Palmer Beneditu, Isabel Carme 
Mozo Fornari, Petra Raquel Ramis González, Margarita Mayol Salas, Margalida Mª 
Solivellas Fornés, Mª del Carmen Calzada Centeno, Juana Tonmil Vera, Eva F. 
Bretona, Mª Dolors Medina López, Francisca Sempere Tomás, Mª Jose Morales 
Nogues, Juan José Pérez Rosa, Angela Pérez Molinero, Maribeil Medialdea Lorenzo, 
Carmen Olmos Torrecillas, Bartomeu Francesc Canals Rullan, Andreu Ribas Valls, 
Mª Inmaculada Morín Luque, Gabriel Pastor Carbonell, Nuria Vaquer Reixach, 
Esperanza Cajal Jimenez, Juan Mut Vives, Maria Blanca Moll Valentí, María 
Rosselló Font, Joana Serra Real, Margalida Fons Galmés, Joana Aina Qués Sánchez, 
Asunción Rosdriguez Fernández, Toni Solano Mairata, Margalida Carbonell Amer, 
Manuela Garcia Martínez, Isabel Gil Ibañez, Purificación Oñate Espinosa, 
Inmaculada Mallen Alegre, Catalina Llinás Font, Maria Patricia Maura Mateu, Mª 
Isabel Hermoso de Mendoza Martínez, Rafaela García Romero, Antonia Nicolau Pou, 
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Cristina Obrador Gelabert, Manuela Sánchez Marroquino, Mª Dolores Gari Alcolea, 
Mª Carmen Hernández Domingo, Joana Mª Pujol Fiol, Alba Sastre Navarro, Silvia 
Romero Falcon, Maria Vicens Mayor, Bárbara Oliver Riera, Bartomeu Mascaró 
Crespí, Enrique J. Torres García, Angel Martin Sanchez, Mª del Carmen Villalonga 
Domingo, Juan Sastre Sañudo, María Sanchez García, Rosario Azorín Mañas, 
Margarita Bibiloni Munar, Francisca Casas Valls, Benita Cirer Roca, Cati Fiol 
Cardell, Puri Horrach, Belen Trillo-Figueroa, Lourdes de Prado Antón, Mercedes 
Sanchez Armenteros, Margarita Igual Fiol, Valentina Garrido Lopez, Araceli Jiménez 
Lillo, Vicente Ortega Ortega, Dolores García Rodriguez, Arlette Hausmann Campins, 
Barbaro Obrador Meliá, Luis M. Senito Pau, Antonio Socias Benito, Lluc Acosta 
Ferrer, Sebastian Vadell Marimó, Marina Galoul Coll, Luisa Buitrago Vitoria, Marga 
Rullén Cañellas, Cristina Juan Cirer, Antonia Mulet Cardena, Joan Aguilera Hermida, 
Arnau Aguilera Visa, Saturnina Ortega Ortega, Mª Eugenia Matas Vuea, Mª 
Esperanza Mendez Poblador, Fina Cardús Silvestre, Cecilia Salvà Cañellas, Maria 
José Mut Pou, Catalina Mª López Bernat, Mª Isabel Munar Fuster, Guadalupe López 
Carril, Araceli Camacho Ferragut, Mª Rosa Cataño Velázquez, Francisca Cañellas 
Vives, Margarita Pau Bueno, Catalina T. Galmés Busquets, Marina Bibiloni 
Mesquida, Juan Bonet Bibiloni, Marina Bonet Blanco, Mauel Mora Palmer, Mª José 
Oliver Rodríguez, Ana Mª Puiserver Gil de Sola, David Jaume Salleras, Mª Carmen 
Pérez Blasco, Carles Dieguez Bargadá, Lorena Elisabeth Nicholas Grant, Carmen 
Maestro García, Juan Rubio Cano, Mari Carmen Fernández Méndez, Enrique Campos 
Alcaide, Silvia Mirasso Santos, Catalina Andreu Mestre, Mª Angustias Anguita 
Sánchez, Concepción Zamora Blanco, Mariana Ayallon Tomás, Carmen Teruel 
Rozas, Fernando Martinez Campello, Patricia Coves Trigueros, Elisa Sáez Socias, 
Camila Ros Pizà, Joana Alzamora Ginard, Maria Soledad Moré Ollés, Juana Mª 
Carmen Fernández, Maria Patricia Ruiz López, Mª Consuelo Vila Francés, Zulena 
Barbara Román Fernandez, Carmen Hidalgo Servera, Maria Mena Freire, Gregoria 
Aguilar Ruiz, Miguel Bover Rigo, Manuel Astiz Sala, Javier Esquer Hernández, Ester 
Vila Mas, Paula Blanco García, Manuel Ciero Santos, Inmaculada Fraile Mas, Maria 
Capilla Barea, Mª Dolores Capilla Barea, Susana Larañó Riera, David Cano 
Viguemas, Francisca Oliver Galvez, Isabel M. Soler Remola, Joan Pol Rullan, Malen 
Coll Moschella, Catalina Bestard Salas, Mª Carmen Garcia, Mª José Prieto Blanco, 
Francisca Cutillas Novell, Maria Torrens Fiol, Maria Monica Pereira Fernández, 
Romana Martinez Garcia, Angel Ortiz Muela, Mª Puri Ureña Morant  
Catalina Capó Simó, Antonio Mendiola Pereyra, Pere Oliver Cirer, Carmen Nadal 
Coll, Maria Perelló Roca, Gerardo Gelabert Sanchez, Adoración Cervilla Alba, 
Monica Medrano Fons, Raquel Delfa Cuevas, Carmen Lopez Garcia, Mª Antonia Pns 
Font, Jose Santacreu Oliver, Natalia De Cien Gómez, Susana Hernandez Sans, Juan 
Miguel Sebastian Llado, Maria Castell Serra, Antonio Caldez Contesti, Mª del 
Carmen Perez Herreros, Aina Amengual Mercant, Ines Morillo Fortuño, Mª Vicenta 
Sanchis Navarro, Ana I. Gallego Lopez, Margarita Thomás Miquel, Maria Sampol 
Estarelles, Maria Antònia Sabater Salom, Mª Isabel Caballero Solivellas, Mª Angeles 
Perez Alberti, Margalida Servera Bibiloni, Mª Cristina Jimenez Martinez, Amalia 
Molina Mateo, Coro Caimari Aleixo, Dionisio Ruiz Roman, Francisca Magan Lopez, 
Pedro Jose Alcolea Marco,  Mª Teresa Morales Garcia, Julia Cuenca Tolosa, Veronica 
Martinez Martinez, Carlos Mas Garcés, Angela Saez Lillo, Miguel Leopoldo Garcia 
Franco, Antonia Fernandez Fernandez  
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Francesca Porcel i Mayol, Franciscao Rodriguez Andreu, Maria Arbona Sastre, 
Antonia Jaume Campins, Maria Luisa Salinas Losa, Magdalena Vallori Gual, 
Francisco Coll Grau, Jose Mª Escandell Ramis, Rafael Ramis Pats, Luisa Salinas 
Losa, Margarita Perelló Rosselló, Maria Siquier Morell, Concepción Riera Palau, 
Sylvine Rodriguez, Isabel Mª Negre Sastre, Maria del Pilar Camacho Castillo, 
Encarnación Gómez Ballester, Catalina Mª Bonet Vanrell, Apolonia Julià Paniza, 
Margarita Beltran Munar, Catalina Roig Lladó, Margarita Timonir Calvaneras, Mª 
Isabel Aguilera Delgado, Joan Antoni Roig Dalmau, Jaume Puigserver Sales, 
Filomena Simonet Solier, Juana Mª Quetglas Seguí, Jesus Lillo Rodado, Emilia 
Sevilla Garcia, Manuela GarciaFernández, Elisabeth Hayler Gual de Torrella, Daniel 
Ramirez Oliver, Mª Teresa Furan Amengual, Jerònia Fullana Falconer, Clara 
Hernansanz Gozalo, Aina Mª Ramis Verd, Mª Remedios Suárez Cruz, Milagrosa 
Salvà Genestra, Vicenç Marí Sastre, Catalina Nadal Ato, Carolina Antich Salas, 
Magdalena Miralles Cerdà, Manuel Ramirez Juan, Rosa Lucia Bonet, Elena Mª 
Serrano Bujalance, Magdalena Terrasa Gimenez, Enrique Medrano Cortes, Esther 
Olmos Mene, Carment Fons Morlà, Antonia Julia Cordón Pérez, Aurota Tur Costa, 
Mª del Rosario Miranda Fernandez, Teresa Elena Cabeza, Encarnación Pérez 
Munuera, Cristina Pou Juncadella, Bartomeu Reda Noguera, Encarna Molina López, 
Luisa Mª Ortiz Blanes, Aina Maria Quetglas Garcia, Francisca Pérez Barriga, Cristina 
Clar, Pedro Piña Aguiló, Biel Salas Payeras  
Catalina Sagreres Picornell, Monserrat Montagut i Canela, Laura Lorenzo Gómez, Mª 
Carmen Cano Gómez, Amaya Zatarán Juárez, Mª Esperança Ventayol Tortella, 
Josefina Mora Martorell,  
Magdalena Nuñez Carrillo, Juan Manuel Vidal Ribas, Neus Albertí Genovart, Maria 
Barcelí Morlà, Adelaida Gonzalez Cobos, Ednelma Riberio De Barros, Maria José 
Pastor Palenzuela, Isabel Pons Font, Margarita Cortes Fontanet, Francisco Mª Martí 
Pascual, Begoña Soberón Alonso, Joan Manel Quetglas Garcia, Catalina Quetglas 
Suau, Maria Martinez Torres, Andreu Pedregal Delgado, Coloma Vallespir Pujol, 
Jose Enric Anguilar Juan, Amelia Sánchez Estacio, Andrea Subirats Olives, Maria 
Cañellas Colom, Lidia Sánchez Bueno, Catalina Morlà Bauzà, Joana Cerdà Linares, 
Maria Nicolau Melià, Francesc Guasp Nadal, Rosa M. Socias Llamas, Margarita Garí 
Capo, Margarita Arrom Alomar, Alan Dennis Duckwitz Adrover, Amanda Cano 
Domingo, Angela Servera López, Mª Angeles Real Frau, Emilia Huelamo Salamanca, 
José Antoanio Cuesta González, Mª Gloria Suarez Gomez, Esperanza Carmona 
Fernandez, Soledad Román i Alamo, Rosario Quiñonero Martínez, Catalina Salom 
Vera, Jeronima Victoria Pons Rodero, Natividad Cerdà Martínez, Purificación 
Rodriguez Rojas, Grup Municipal PSIB PSOE Ajuntament de Palma, Joaquin Fueris 
Munar, Pere Mallol Comes, Covadonga Alonso Madruga, Antoni Mateu Arrom, Mª 
Magdalena Monserrat Bordoy, Mª José Berenguer Soriano, Mª José Casas 
Florenzano, Mª Teresa Rodriguez Sotomayor, Maria Luz Torres Morey, Ana Mª 
Sayabera Mestre, Blas Gallego Horrillo, Margalida Horrach Bennasar, Josefa Perrz 
Castillo, Jero Gomila Torregrosa, Santi Ramis Matas, Joan Serra Socias, Joana Mir 
Segui, Tania Llabrés Puyol, Anotnia Mª Homar Lladó, Maria Segui Oliver, Yasmina 
Marin Mas, Josep Cerezo Ignacio, Magdalena Mir Morro, Maria Antònia Cladera 
Crespi, José Fresneda Gonzalez, Margalida Batle Serra, Josep Borrás Pons, Margalida 
Gayá Moragues, Antoni Ramirez Garcia, Mª Antonia Mesquida Sbert, Francisca Serra 
Socias, Catalina Cladera Jaume, Antonia Amengual Serra, Maria Capó Crespi, 
Antonia Ignacio Pujadas, Sebastià Lladó Sagrera, Xisco Omenat Garcia, Centre 
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Sindical Independiente y de Funcionario CSIF, Junta de Personal de l'IMAS, STEI 
intesindical, Comité d'empresa de l'IMAS, CCOO de les Illes Balears, Mª Antonia 
Salom Thomás, Grup Polític Més Mas Mallorca, Portaveu Grup Socialista al Consell 
de Mallorca, Ajuntament de Capdepera.   
 
4. Aquestes al·legacions es poden agrupar i relacionar de la manera següent: 
 
345 escrits d’al·legacions presentats per particulars, amb contingut idèntic.  
10 escrits d’al·legacions presentats per particulars, amb contingut idèntic 
1 escrit d’al·legacions presentat per Unión General de Trabajadores de les Illes 
Balears (FSP-UGT) 
1 escrit d’al·legacions presentat pel Grup municipal PSIB PSOE de l’Ajuntament de 
Palma 
1 escrit d’al·legacions presentat pel Comitè d’empresa de l’IMAS 
1 escrit d’al·legacions presentat per la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF) 
1 escrit d’al·legacions presentat pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 
1 escrit d’al·legacions presentat pel Grup Més per Mallorca al Consell de Mallorca  
1 escrit d’al·legacions presentat per la Junta de Personal de l’IMAS 
1 escrit d’al·legacions presentat per Comisiones Obreras de les Illes Balears (CCOO) 
1 escrit d’al·legacions presentat pel Ple de l’Ajuntament de Capdepera  
1 escrit d’al·legacions presentat pel Sindicat de treballadors i treballadores Intesindical 
de les Illes Balears (STEI) 
 
5. En data 30 d’octubre de 2013, la Presidència de l’IMAS ha emès informe 
contestant a les al·legacions formulades   
 
6. El Servei Juridicoadministratiu ha emès el corresponent  informe. 
 
Fonaments jurídics 
 
Primer. L’expedient ha estat sotmès a informació pública conforme l’article 86 de la 
Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. L’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, estableix que 
els acords que adoptin les corporacions locals es publiquen i notifiquen en la forma 
prevista per la Llei. 
 
Segon. Les administracions públiques disposen, dins de l'àmbit de les seves 
competències, de la potestat d'autoorganització per crear els òrgans que considerin 
més adients i per atribuir-los competències, d'acord amb els principis d'eficàcia, 
descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al 
Dret.  
 
Per tant, totes les qüestions que afecten a aquesta potestat d'autoorganització i les que 
afecten a les relacions entre les institucions són admissibles, sempre que estiguin dins 
dels límits de les competències pròpies i s'apliquin respectant els principis esmentats.  
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En conseqüència, les al·legacions que no corresponen a qüestions purament legals o 
jurídiques han de ser analitzades des del punt de vista d’oportunitat i de decisió 
política.  
 
Tercer. Pel que fa al procediment, correspon al Ple resoldre totes les reclamacions o 
suggeriments presentats i aprovar la proposta definitivament.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.3 dels Estatuts de l’IMAS, propòs que s’elevi 
a Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD  
 
Primer. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades, amb base als fonaments 
que consten als informes emesos per la Presidència i pel Servei Juridicoadministratiu 
de l’IMAS.  
 
Segon. Aprovar definitivament la ratificació de l’Acord de la Junta Rectora del 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears celebrada dia 
6 de març de 2013 següent:  
 
- Aprovar els Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes 
Balears.  
 
Els Estatuts queden redactats de la manera següent:  
 
Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Constitució i denominació 
 
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la dels Consells 
Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, d'acord amb el que estableix la 
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de 
Consells Insulars, i la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de 
les Illes Balears,  constitueixen de manera voluntària el consorci que podrà gestionar, 
coordinar i impulsar els serveis i prestacions que en matèria de serveis socials la 
normativa vigent, tant estatal com comunitària, preveu per a la gent en situació de 
dependència, que, per la seva direcció i finançament  es constitueix com un ens del 
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
L’ens així constituït es denominarà Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les 
Illes Balears.  
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Article 2 
Domicili, delegacions i àmbit territorial  
1. El Consorci estableix el seu domicili a la ciutat de Palma, actualment a la Plaça de 
la Drassana, número 4, de Palma. En cas de necessitat, la Junta Rectora pot acordar 
establir delegacions territorials a la resta d’illes. 
 
2. El domicili del Consorci pot ser modificat per acord de la Junta Rectora la qual 
cosa no comportarà un canvi de domicili a efectes d’estatuts i, per tant, no requerirà 
una modificació dels presents estatuts, si aquest es manté a la ciutat de Palma. 
 
3. El Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears exerceix les 
seves activitats en el territori de les Illes Balears. 
 
Article 3 
Naturalesa jurídica 
El consorci és una entitat de dret públic i té  la consideració d’ens de naturalesa 
corporativa de base associativa amb personificació pública i sense finalitat lucrativa. 
Està dotat de personalitat jurídica pròpia i de patrimoni propi, ambdues coses 
independents dels seus membres, i es regeix per les disposicions legals i 
reglamentàries que hi siguin aplicables, i també pel que disposen aquests Estatuts. 
 
Article 4 
Capacitat jurídica 
1. El Consorci té plena capacitat jurídica i d’actuar per satisfer els seus fins en el marc 
de la legislació vigent i, per tant, té capacitat per dur a terme, entre d’altres, actes 
d’administració i disposició de béns, subscriure contractes, formalitzar convenis, 
assumir obligacions, interposar recursos, exercir l’activitat de foment, ser beneficiari 
d’expropiacions i, en general, per dur a terme tots els actes necessaris per aconseguir 
les finalitats i els objectius que se li encomanin. 
 
2. En l’esfera de les seves competències, corresponen al Consorci les potestats 
administratives necessàries per complir les seves finalitats, tret de la potestat 
expropiadora i reglamentària. 
 
3. La representació del Consorci, com a persona jurídica, l’exerceixen els òrgans que 
determinen aquests Estatuts. 
 
Article 5 
Principis generals 
L’organització i el funcionament del Consorci s’ajusten als principis de legalitat, 
servei a l’interès general, eficàcia, eficiència, estabilitat, transparència, participació, 
economia i cooperació i col·laboració entre els membres que l’integren. 
 
Article 6 
Règim jurídic 
El consorci, en la seva condició d’ens instrumental de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, s’ha de regir, amb caràcter general i sense perjudici de les disposicions 
que contenen aquests estatuts, per l’ordenament jurídic públic administratiu de 
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l’Administració de la Comunitat Autònoma, especialment el referent als consorcis, en 
els termes que estableix l’article 58.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector 
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per la resta de 
disposicions legals i reglamentàries que hi siguin aplicables. 
 
Article 7 
Durada 
El Consorci es constitueix per temps indefinit i només pot dissoldre’s per les causes 
que estableixen la llei o aquests Estatuts. 
 
Capítol II 
Finalitats, funcions i actuacions 
 
Article 8 
Finalitats  
El Consorci té com a finalitats, dins el marc de les competències atorgades per les 
diferents entitats consorciades: 
 
a) El desenvolupament de les activitats d’organització i prestació dels serveis 
necessaris per a la gestió del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en 
les Illes Balears. 
b) La construcció d’infraestructures de nova planta de caràcter sociosanitari, 
assistencial i socials; la rehabilitació, la modificació i l’adaptació d’immobles i 
d’altres edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris, assistencials o socials; el 
seu equipament; i la creació de qualsevol altre tipus de recursos sociosanitaris, 
assistencials i socials. 
 
Article 9 
Funcions i actuacions 
1. El Consorci d’acord amb les finalitats que li corresponen, i sense perjudici de les 
competències pròpies de cadascuna de les Administracions consorciades en l’àmbit de 
benestar social i el marc de planificació de serveis socials, exercirà i desenvoluparà 
les següents funcions i actuacions: 
 
1.1. Per al desenvolupament de les activitats d’organització i prestació dels serveis 
necessaris per a la gestió del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en 
les Illes Balears: 
 
a) La planificació, ordenació, coordinació i direcció dels serveis de promoció de 
l’autonomia personal, prevenció i atenció a les persones en situació de dependència. 
b) La gestió dels serveis, recursos i prestacions necessaris per a la valoració, promoció 
per de l’autonomia, prevenció i atenció a la dependència, així com l’elaboració i 
tramitació dels Programes Individuals d’Atenció per a dependents. 
c) La coordinació dels serveis socials amb els serveis sanitaris en la valoració de la 
dependència, així com en les prestacions i serveis dirigits tant a la prevenció i atenció 
a la dependència com a la promoció de l’autonomia personal. 
d) L’avaluació periòdica del funcionament del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a 
la Dependència de les Illes Balears. 
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e) Vetllar pel respecte dels drets i el compliment de les obligacions de les persones 
beneficiàries del Sistema.  
 
1.2. Per a la construcció d’infraestructures de nova planta de caràcter sociosanitari, 
assistencial i socials; la rehabilitació, la modificació i l’adaptació d’immobles i 
d’altres edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris, assistencials o socials; el 
seu equipament; i la creació de qualsevol altre tipus de recursos sociosanitaris, 
assistencials i socials: 
 
a) Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, construccions, obres, 
reformes, instal·lacions, equipaments, subministraments, serveis, consultories i 
assistències tècniques. 
b) Dur a terme la tramitació de tot tipus de contractes necessaris per a la consecució 
dels seus fins, així com l’activitat de foment necessària, d’acord amb la legislació 
autonòmica en matèria de subvencions. 
c) Adquirir, vendre, permutar, disposar, cedir, arrendar i administrar béns mobles i 
immobles; constituir, modificar i extingir drets de qualsevol naturalesa, i, en general, 
realitzar tots els negocis jurídics que siguin convenients per complir les finalitats del 
Consorci, en els termes prevists en la normativa que sigui aplicable. 
 
2. Correspon a més al Consorci, totes aquelles funcions i actuacions que se li 
atribueixin, ja sigui per delegació o encàrrec de gestió. 
 
Article 10 
 
Règim del Consorci com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’administracions 
consorciades 
 
1. D’acord amb l’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, el Consorci té el caràcter de mitjà 
propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta 
d’administracions públiques promotores o adherides, així com també de tots els seus 
ens instrumentals que, d’acord amb la Llei esmentada, s’hagin de considerar poders 
adjudicadors. 
 
2. A aquest efecte, les administracions o entitats referides a l’apartat anterior poden 
encarregar al Consorci l’execució d’actuacions materials relacionades amb qualsevol 
dels objectius i finalitats que persegueix l’ens, sense que, per la seva banda, el 
Consorci pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per 
aquestes administracions o entitats instrumentals. 
 
3. La contraprestació a favor del Consorci per raó dels encàrrecs de gestió que rebi 
d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes que aprovi l’Administració 
autonòmica, les quals s’han de calcular d’acord amb els costs reals imputables a 
l’execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la informació que, a 
aquest efecte, aporti el Consorci. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encàrrec 
s’han d’aprovar abans de formalitzar els actes o acords que contenguin els encàrrecs 
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de gestió per mitjà d’una resolució de la consellera competent en matèria de serveis 
social. 
 
4. En tot cas, el caràcter de mitjà propi del Consorci a què es refereixen els apartats 
anteriors és en la condició que l’ens es constitueix com a consorci del sector públic 
autonòmic, en els termes establerts a l’article 58.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, 
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a 
l’article 1.3 i) del Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D’aquesta 
manera, en el cas que perdés aquesta condició, ha de perdre la seva condició de mitjà 
propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i de la resta d’administracions públiques i ens instrumentals. 
 
Capítol III 
Membres del Consorci 
 
Article 11 
Classes de membres i composició 
 
1. Poden ser part del Consorci dues classes de membres: 
 
a) Els membres promotors. 
b) Els membres adherits. 
 
2. El Consorci es constitueix pels membres promotors; no obstant això, poden adherir-
s’hi, altres institucions públiques i persones o entitats públiques o privades sense ànim 
de lucre, que tindran la condició de membres adherits. 
 
Article 12 
Membres promotors 
1. Són membres promotors del Consorci: 
 
a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
b) El Consell Insular de Mallorca. 
c) El Consell Insular de Menorca. 
d) El Consell Insular d’Eivissa. 
e) El Consell Insular de Formentera. 
 
2. És obligació exclusiva de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears transferir anualment les quanties que es fixin en el pressupost del Consorci 
per sufragar les despeses de personal propi del consorci, dedicat a les  activitats 
d’organització i prestació dels serveis necessaris per a la gestió del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència en les Illes Balears, com també les despeses 
de personal laboral propi  derivades de l’activitat del consorci consistent en la 
construcció d’infraestructures, rehabilitació, modificació i l’adaptació d’immobles i 
d’altres edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris, assistencials o socials, i 
tasques complementàries.  
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3. Serà també obligació exclusiva de l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears,  transferir al Consorci, les quanties que es determinin al pressuposts 
d’aquest, per atendre les despeses i transferències corrents que es derivin de les 
activitats d’organització i prestació dels serveis necessaris per a la gestió del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en les Illes Balear, així com efectuar les 
adscripcions de personal, bens immobles i resta de mitjans materials, als quals s’hagi 
compromès amb la mateixa finalitat.       
 
4. Són obligacions de tots els membres promotors, en relació amb les operacions que 
es duguin a terme a l’àmbit territorial respectiu en el que exerceixen competències: 
 
a) Transferir anualment al Consorci les quanties que, per unanimitat, determini la 
Junta Rectora mitjançant l’aprovació del pla anual d’actuacions de l’ens pròpies de 
l’activitat prevista a l’apartat b) de l’article 8 d’aquestes estatuts, com també les que 
fan al  finançament de les despeses d’inversió i altres operacions de capital. 
b) Transferir anualment al Consorci les quanties que, per unanimitat, determini la 
Junta Rectora per sufragar les despeses de les operacions financeres que concerti 
l’ens, concertades en relació a activitats previstes a l’apartat b) de l’article 8 dels 
estatuts. 
c) Adscriure o cedir al Consorci els béns i els drets de qualsevol naturalesa que 
determini per unanimitat la Junta Rectora en el pla anual d’actuacions de l’ens. 
d) Totes aquelles que resultin d’aquests estatuts. 
 
5. Són drets dels membres promotors: 
 
a) Formar part de la Junta Rectora i tenir-hi representació, amb les atribucions sobre el 
Consorci que estableixen aquests Estatuts. 
b) Vetllar en tot moment perquè el Consorci compleixi els seus objectius. 
 
Article 13 
Membres adherits 
1. Pot ser membre adherit del Consorci, amb l’acceptació prèvia per unanimitat de la 
Junta Rectora, qualsevol altra administració pública, institució, entitat i persona 
pública o privada, sense ànim de lucre, que faci aportacions d’acord amb l’establert en 
aquests estatuts. L’adhesió de nous membres pot ser temporal o definitiva. 
 
 2. Són obligacions dels membres adherits: 
 
a) Satisfer, si escau, les seves aportacions econòmiques en la quantia i la forma que es 
convingui. 
b) Aportar els béns, drets o demés recursos a què s’hagin compromès en l’acord 
d’adhesió o en els instruments posteriors. 
 
3. Els membres adherits poden estar representats a la Junta Rectora, amb veu i sense 
vot, quan aquesta així ho decideixi i en la forma acordada.  
 
 
Capítol IV 
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Règim orgànic 
 
Article 14 
Òrgans 
Per acomplir les finalitats que té assignades, el Consorci es regeix pels òrgans 
següents: 
 
a) La Junta Rectora. 
b) El president o la presidenta de la Junta Rectora. 
c) El vicepresident o la vicepresidenta. 
d) El o la gerent del Consorci. 
e) El delegat insular. 
f) Les comissions insulars de seguiment 
 
Article 15 
Composició de la Junta Rectora  
1. La Junta Rectora és el màxim òrgan de direcció i govern del Consorci, i l’integren 
els membres següents: 
 
a) El conseller o la consellera del Govern de les Illes Balears competent en matèria de 
serveis socials, que hi actua com a president o presidenta, o la persona en qui delegui. 
b) El director o la directora general de l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears competent en matèria de serveis socials, que hi actua com a 
vicepresident o vicepresidenta, o la persona en qui delegui.  
c) Tres membres en representació del Govern de les Illes Balears, designats pel titular 
de conselleria competent en matèria de serveis socials, o les persones en qui deleguin. 
Entre aquests hi ha d’haver un representant de la conselleria competent en matèria 
d’hisenda. 
d) Un membre en representació del Consell Insular de Mallorca, designat i nomenat 
per aquest, o la persona en qui delegui. 
e) Un membre en representació del Consell Insular de Menorca, designat i nomenat 
per aquest, o la persona en qui delegui. 
f) Un membre en representació del Consell Insular d’Eivissa, designat i nomenat per 
aquest, o la persona en qui delegui. 
g) Un membre en representació del Consell Insular de Formentera, designat i nomenat 
per aquest, o la persona en qui delegui. 
 
2. En qualsevol cas, d’adherir-se nous membres al Consorci, s’entendrà incrementada  
de ple dret el nombre de representants  del Govern de les Illes Balears a la Junta 
Rectora, en una quantitat equivalent  al nombre de representants a la mateixa,  que  
s’incorporin en representació de la nova administració adherida. Això s’entén fins 
arribar al nombre màxim legal de membres que, d’acord amb la Llei 7/2010, de 21 de 
juliol, pot reunir l’òrgan col·legiat  superior de qualsevol dels ens del sector públic 
Instrumental de l’Administració  de la comunitat autònoma de les Illes  Balears. Si per 
aplicació del  que es disposa  aquest paràgraf es tengués que excedir aquest nombre, 
es procedirà a modificar  els estatuts.      
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3. en serà secretari de la Junta rectora, el  funcionari tècnic superior de 
l’Administració General  de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que designi el  
President de la junta rectora. 
  
4. Ha d’assistir a les sessions de la Junta Rectora, en tasques d’assessorament jurídic 
d’aquest, amb veu i sense vot, un representant de l’Advocacia de la Comunitat 
Autònoma, sens perjudici que aquesta pugui delegar les funcions esmentades en un 
membre del servei que tengui atribuït l’assessorament jurídic de l’ens. 
 
5. Poden assistir a les sessions de la Junta Rectora, sense dret a vot, els assessors o 
experts que hi siguin convocats, i també, si escau, els delegats territorials o 
representants dels membres adherits, si existeixen. 
 
6. Els membres esmentats en el punt 1, apartats a) i b) adquiriran la condició de 
membres i seran nomenats de forma automàtica quan accedeixin al càrrec com a 
titulars de la conselleria corresponent. El seu cessament es produirà igualment de 
forma automàtica. 
 
7. La resta de membres seran designats i nomenats per l’entitat o institució 
corresponent que haurà d’indicar clarament la condició per la que designa a cada 
representant, si com a persona física particular o pel càrrec que ocupa. A falta 
d’indicació expressa s’entendrà que es nomena per raó del càrrec que ocupa cada 
membre. 
 
8. Els membres que hagin estat designats i nomenats com a persona física particular 
cessaran quan l’entitat o institució corresponent informi del seu cessament o realitzi 
un nou nomenament o cessi la persona que l’hagi designat. 
 
9. Els membres que hagin estat designats per raó del càrrec públic que ostenten, 
cessaran automàticament com a membres de la Junta Rectora del Consorci quan 
cessin del càrrec pel qual foren nomenats en el seu moment. En aquest cas, la plaça 
romandrà vacant a la Junta Rectora fins que l’entitat que correspongui realitzi el nou 
nomenament del càrrec, que adquirirà automàticament la condició de membre de la 
Junta Rectora, a excepció de què designi a un altre representant.  
 
10. Sense perjudici de la resta de causes ja esmentades, els membres de la Junta 
Rectora cessaran quan es produeixin els supòsits següents: 
 
La mort o declaració de mort. 
La renúncia comunicada amb les formalitats oportunes, només en els casos prevists en 
els apartats c) a g) del punt 1 d’aquest article. 
La incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb la llei. 
Una resolució judicial. 
Altres casos que prevegi la legislació vigent. 
 
11. En cas de falta de nomenament d’algun dels membres, aquest no computarà en els 
càlcul del quòrum de constitució i de votació de la Junta Rectora 
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Article 16 
Competències de la Junta Rectora 
 
La Junta Rectora té, entre d’altres, les atribucions següents: 
 
a) Fixar les directrius i els criteris generals d’actuació del Consorci. 
b) Aprovar els reglaments i les normes de règim intern del Consorci. 
c) Aprovar, en el primer trimestre de l’exercici pressupostari corresponent, el plans  
anual sectorials i combinat,  d’actuació de l’entitat, així com les seves modificacions. 
d) Quantificar, amb l’aprovació prèvia dels òrgans competents de les administracions 
consorciades respectives, la participació de cada membre del Consorci en el 
finançament de les inversions i d’altres operacions de capital, i determinar l’aportació 
de béns i drets. 
e) Aprovar el pressupost del Consorci, com també les seves modificacions. 
f) Aprovar noves aportacions no previstes en el pressupost.  
g) Autoritzar les operacions d’endeutament del Consorci, en els termes i amb les 
limitacions previstes a l’article 12 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector  públic 
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
h) Aprovar definitivament els comptes anuals del Consorci, que han de ser formulats 
en els primers tres mesos de l’exercici, en els sis mesos següents al tancament de 
l’exercici, en els termes establerts a l’article 13.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del 
sector  públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
i) Aprovar la liquidació anual del pressupost vençut que haurà de ser remesa 
posteriorment a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma. 
j) Aprovar i modificar, a proposta del president, amb subjecció al pressupost anual 
aprovat, la relació dels llocs de treball de personal laboral i, si n’és el cas, funcionari  
propi del Consorci i fixar-ne la forma de provisió i les retribucions. 
k) Acordar les mesures pertinents per a l’administració dels béns i dels drets del 
Consorci, com també l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió 
gratuïta o onerosa i el gravamen d’aquests i, en general, tots els negocis jurídics que 
siguin convenients per acomplir les seves finalitats sempre que facin referència a actes 
de disposició del patrimoni del Consorci, en els termes prevists en la normativa que hi 
sigui aplicable. 
l) Nomenar i cessar el o la gerent del Consorci, a proposta del president o de la 
presidenta de la Junta Rectora, sense perjudici dels supòsits contemplats a l’article 
20.6 d’aquests estatuts. El nomenament i el cessament s’han de comunicar al Consell 
de Govern. 
m) Autoritzar la subscripció de convenis i altres formes reglades de col·laboració amb 
entitats, empreses o persones jurídiques, públiques o privades, com també decidir la 
participació del Consorci en altres entitats, fora  del supòsit que la signatura d’aquests 
convenis, amb definició del seu objecte i finalitat, com també el màxim d’obligacions 
econòmiques  que pel consorci se’n poguessin derivar de la signatura, ja  s’hagués 
previst, dins del pla anual  combinat  d’actuació de l’entitat que s’hagués aprovat, 
supòsit en el qual, simplement es comunicarà la seva signatura a la següent reunió de 
la Junta  Rectora. 
n) Autoritzar prèviament els expedients de contractació subjectes a regulació 
harmonitzada. 
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o) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar en aquesta matèria les 
atribucions del president o la presidenta de la Junta Rectora i del o la gerent, sense 
perjudici de la superior coordinació i control de la gestió de la tresoreria per part dels 
òrgans competents de l’Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes que 
estableix l’article 11 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la Comunitat Autònoma de les Illes. 
p) Determinar i aprovar les formes de gestió de les quals es vulgui dotar el Consorci 
per dur a terme les seves activitats. 
q) Acceptar donacions i cessions destinades al Consorci. 
r) Ser Informat de l’exercici d’accions judicials i, en general, de qualsevol actuació en 
defensa dels interessos i dels drets del Consorci en tot tipus de procediments judicials, 
tot podent-se oposar a la continuació de les mateixes de considerar-les improcedents 
s) Aprovar l’admissió de membres adherits i els acords d’adhesió corresponents. 
t) Aprovar la modificació dels Estatuts, amb l’acord previ del Consell de Govern, i 
dels òrgans competents de la resta d’administracions consorciades. 
u) Proposar i aprovar la fusió, la transformació, la dissolució i la liquidació del 
Consorci, amb l’acord previ del Consell de Govern en els supòsits prevists a la 
legislació vigent, i dels òrgans competents de la resta d’administracions consorciades. 
 v) Acordar la delegació de funcions en el president o la presidenta de la Junta 
Rectora, en el vicepresident o la vicepresidenta o en el o la gerent del Consorci. No 
podran ser delegades l’aprovació dels pressuposts, comptes, la seva liquidació i 
l’autorització per a la realització d’operacions d’endeutament, i en general aquelles 
que no poden ser objecte de delegació, d’acord amb la normativa de règim jurídic de 
les Administracions Públiques 
w) Acordar l’establiment de delegacions territorials i designar, si escau, delegats 
territorials i fixar les funcions que se’ls assignen. 
x) Resoldre les controvèrsies que se suscitin com a conseqüència d’aplicar i 
interpretar aquests Estatuts. 
y) Ordenar el començament dels expedients disciplinaris  i resoldre i imposar les 
sancions adients derivades d’aquests, envers el personal laboral o funcionari propi del 
Consorci.   
 
Article 17 
El president o la presidenta de la Junta Rectora 
Actua com a president o presidenta de la Junta Rectora i del Consorci la persona que 
ocupa el càrrec de conseller o consellera del Govern de les Illes Balears competent en 
matèria de serveis socials. La persona que ostenta la presidència és nomenada i 
cessada de forma automàtica per raó del càrrec que ocupa. 
 
Article 18 
Atribucions del president o la presidenta de la Junta Rectora 
1. Corresponen al president o la presidenta de la Junta Rectora les atribucions 
següents: 
 
a) Ostentar la màxima representació Institucional de l’entitat. 
b) Fixar la formulació definitiva del plans anuals d’actuacions, sectorials i combinat, 
de l’entitat, així com les seves modificacions, i sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta 
Rectora. 
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c) Proposar la participació de cada membre del Consorci en el finançament, així com 
proposar la quantia i la proporció amb què els membres del Consorci sufraguen les 
despeses derivades de les operacions financeres que concerti l’ens. 
d) Fixar la formulació definitiva del pressupost general i proposar-lo a la consideració 
de la Junta Rectora perquè l’aprovi, si escau. 
e) Elevar els comptes generals del Consorci que formalitzi el o la gerent a la Junta 
Rectora perquè els aprovi, si escau. 
f) Sotmetre a deliberació de la Junta Rectora la liquidació del pressupost vençut 
perquè l’aprovi, si escau. 
g) Ser òrgan de contractació, aprovant el plecs de condicions tècniques que l’han de 
regir la contractació, en tot tipus de contractes relacionats amb l’objecte i finalitats del 
Consorci,  superiors pel que fa al seu pressuposts de licitació als 50.000,00 € IVA 
exclòs pels contractes d’obra i concessió d’Obra pública, i de 18.000,00 €, IVA 
exclòs,  per a la resta de contractes,  això sense perjudici del l’autorització prèvia de la 
Junta Rectora establerta a l’article 16 apartat n); com també, sense perjudici de la 
necessitat de sol·licitar l’autorització prèvia del Consell de Govern, per mitjà de la 
persona titular de la Conselleria competent en matèria de serveis socials, per dur a 
terme les contractacions amb un pressuposts superior als 500.000,00 €. 
h) Resoldre els procediments relatius a l’activitat de foment que dugui a terme el 
Consorci. 
i) Sense perjudici de les normes en matèria de contractació  incloses a aquestes  
estatuts, com també  d’allò que resulti de les delegacions que  es  puguin articular,  
gestionarà els recursos financers del Consorci, autoritzant i disposant despeses, 
reconeixent obligacions,  i disposant el pagament envers de despeses superiors a 
500.000 €,  d’acord amb el que s’ha pressupostat i dins els límits que estableixi la 
Junta Rectora; tot això sense perjudici del que preveu l’article 11 de la Llei 7/2010, de 
21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes. 
j) Exercir l’alta direcció i inspecció del funcionament del Consorci. 
k) Proposar les línies i els criteris generals que han de regir les activitats del Consorci. 
l) Informar sobre les peticions d’adhesió de membres i elevar-les a la Junta Rectora. 
m) Proposar i elevar a la Junta Rectora, prèvia autorització del Consell de Govern, 
modificacions en els Estatuts del Consorci. 
n) Prendre, en circumstàncies especials o per raons d’urgència, qualsevol decisió que 
correspongui a la Junta Rectora, llevat dels actes dels quals es puguin derivar 
conseqüències econòmiques superiors a 50.000,00 euros (IVA exclòs). Posteriorment, 
el president o la presidenta ha d’obtenir la ratificació dels actes realitzats en virtut 
d’aquesta facultat a la Junta Rectora. 
o) Ordenar la convocatòria dels membres a les sessions de la Junta Rectora, fixar-ne 
l’ordre del dia i presidir-les. 
p) Dirigir i aixecar les sessions de la Junta Rectora, i dirimir els empats amb el seu vot 
de qualitat. 
q) Coordinar l’execució de les directrius i dels acord que adopta la Junta Rectora. 
r) Sense perjudici de les normes en matèria de contractació que s’estableixen als 
presents estatuts, tenir la signatura del Consorci en qualsevol tipus d’actes, contractes, 
convenis i operacions d’endeutament que formalitzi el Consorci per desenvolupar les 
seves activitats que impliquin compromisos ferms davant tercers. 
s) Comunicar a les conselleries competents en matèria de funció pública i en matèria 
d’hisenda i pressuposts, amb l’antelació suficient, la celebració de reunions dels 
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òrgans de negociació de les condicions del personal, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional novena de la Llei del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
t) Promoure l’adopció de l’acord del Consell de Govern d’autorització prèvia de 
dissolució i extinció de l’entitat. 
u) Exercir les funcions que li delegui la Junta Rectora. 
v) Sol·licitar al Consell de Govern l’aprovació prèvia exigida per la Llei 7/2010, de 21 
de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes per a 
procedir a la modificació dels estatuts de l’entitat, i altres actuacions que en 
requereixin l’autorització prèvia a l’aprovació per part de la Junta Rectora. 
w) Autoritzar dins del límits de les seves competències a la persona titular de la 
gerència per dur a terme l’exercici d’accions  judicials i administratives que siguin 
necessàries per defensar els interessos del Consorci, tot donant-ne compte a la Junta 
Rectora.    
x) Exercir totes les funciones no atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci. 
 
2. Es faculta el president o la presidenta per delegar les seves funcions, en tot o en 
part, amb caràcter temporal o permanent, en el vicepresident o la vicepresidenta o en 
el o la gerent, excepte les que li hagi delegat la Junta Rectora. No es podran delegar  
en la gerència la representació institucional de l’ens, la fixació de l’Ordre del Dia i la 
Presidència  i direcció de les sessions de la Junta Directiva  
 
Article 19 
El vicepresident o la vicepresidenta 
1. El director o la directora general de l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears competent en matèria de serveis socials, ostenta la vicepresidència del 
Consorci. La persona que ostenta la vicepresidència és nomenada i cessada de forma 
automàtica per raó del càrrec que ocupa. 
 
2. El vicepresident o la vicepresidenta ha de suplir el president o la presidenta i 
assumir-ne les funcions en els casos de vacant, absència, malaltia o causa legal que li 
impedeixi exercir les seves funcions i, a més, ha d’exercir les atribucions que li 
delegui la presidència o la Junta Rectora.   
 
Article 20 
El o la gerent del Consorci 
1. Al o a la gerent del Consorci li correspon la direcció, l’administració i la gestió 
ordinària del Consorci. 
 
2. El càrrec de gerent del Consorci recau en la persona que designa la Junta Rectora, a 
proposta del president o la presidenta, i exerceix, a més, de secretari o secretària de la 
Junta Rectora. També correspon a la Junta Rectora el seu cessament, a excepció dels 
casos de cessament automàtic prevists al punt 6 d’aquest article. 
 
3. Tant el nomenament com el cessament del o de la gerent del Consorci, s’han de 
comunicar al Consell de Govern. 
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4. El nomenament de gerent ha de recaure en una persona qualificada per al càrrec 
que l’ha d’exercir amb dedicació exclusiva. El gerent o la gerent ha de mantenir amb 
el Consorci una relació de naturalesa laboral, com a personal d’alta direcció, que es 
regeix per les clàusules estipulades en el contracte de treball corresponent i, 
supletòriament, per les disposicions vigents en matèria laboral. Al gerent o a la gerent 
li és aplicable la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 de la Llei 
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears. 
 
5. La retribució bruta anual del gerent o la gerent, l’ha d’aprovar la Junta Rectora en 
el moment del nomenament, i abans de signar el contracte de treball. Aquesta 
retribució no pot excedir de la retribució anual establerta per als director generals en 
les respectives lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears.  
 
6. El gerent o la gerent, a més dels supòsits establerts en el contracte de treball 
corresponent i la normativa laboral aplicable, cessa automàticament quan es realitzi el 
nomenament d’un nou gerent o, en el seu defecte, en el termini màxim de tres mesos 
des del cessament de la persona que el va proposar pel càrrec. També es produirà el 
seu cessament en el casos prevists en el punt 9 de l’article 15 d’aquests estatuts. En tot 
cas, el cessament s’ha de comunicar al Consell de Govern. 
 
7. La persona titular de la gerència no pot percebre en el moment del seu cessament 
cap indemnització, llevat de les que estiguin establertes per disposició legal de dret 
necessari. A aquest efecte, no es poden pactar o subscriure clàusules contractuals que 
tinguin per objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions econòmiques, sigui 
quina sigui la seva naturalesa o quantia.  
 
8. En el cas de no disposar de gerència o de trobar-se aquesta vacant o absent 
temporalment, correspon al President de la Junta Rectora complir i assumir la totalitat 
de les funcions de gerència i assumir les responsabilitats que li siguin atribuïdes a 
aquesta. Malgrat això, en cas que la gerència es trobi vacant, es podran atribuir al 
responsable de l’àrea econòmica del consorci les facultats necessàries per a l’execució 
i realització de despeses ordinàries inferiors a cinc-cents euros, prèvia delegació per 
part del president o la presidenta, i en els termes que aquest o aquesta estableixi. 
 
Article 21 
Atribucions del o la gerent del Consorci 
Són atribucions del o la gerent: 
 
a) Proposar el pla anual d’actuacions del Consorci, i les seves modificacions, i elevar-
lo a la consideració del president o la presidenta de l’entitat perquè en faci la 
formulació definitiva. 
b)Preparar l’avantprojecte del pressupost general del Consorci i sotmetre’l a la 
consideració del president o la presidenta de l’entitat perquè en faci la formulació 
definitiva. 
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c) Formalitzar i formular els comptes anuals del Consorci i sotmetre’ls a la 
consideració del president o la presidenta de l’entitat. 
d) Preparar la liquidació del pressupost vençut i sotmetre’l a la consideració del 
president o la presidenta de l’entitat. 
e) Subscriure l’informe anual d’activitat i la declaració de garantia i responsabilitat, i 
presentar-lo a la Junta Rectora, de conformitat amb el que preveuen els apartats 2 a 4 
de l’article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
f) Executar i fer executar les directrius i les decisions de la Junta Rectora i del 
president o la presidenta de l’ens. 
g) Gestionar les activitats i l’administració dels recursos ordinaris del Consorci, de 
conformitat amb els acords de la Junta Rectora i les ordres del president o la 
presidenta. 
h) Sotmetre a la Junta Rectora i al president o la presidenta del Consorci les iniciatives 
que consideri necessàries i oportunes per tal de complir-ne les finalitats. 
i) Despatxar i subscriure els documents necessaris per gestionar i tramitar de manera 
ordinària les activitats del Consorci, excepte en els casos en què ho hagi de fer el 
president o la presidenta. 
j) Sense perjudici de les normes en matèria de contractació  incloses a aquestes  
estatuts, com també  d’allò que resulti de les delegacions que  es  puguin articular,  
gestionarà els recursos financers del Consorci, autoritzant i disposant despeses, 
reconeixent obligacions,  i disposant el pagament envers de despeses iguals o inferiors 
a 500.000 €,  d’acord amb el que s’ha pressupostat i dins els límits que estableixi la 
Junta Rectora; tot això sense perjudici del que preveu l’article 11 de la Llei 7/2010, de 
21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes. 
k) Ser òrgan de contractació, en tot tipus de contractes relacionats amb l’objecte i 
finalitats del Consorci,  de quantia inferior  pel que fa al seu pressuposts de licitació 
als 50.000,00 € IVA exclòs pels contractes d’obra i concessió d’Obra pública, i de 
18.000,00 €, IVA exclòs,  per a la resta de contractes.  
l) Organitzar els serveis. 
m) Subscriure els contractes de treball i les nòmines del personal del Consorci. 
n) Exercir com a cap del personal laboral i, si n’és al cas, funcionari  propi del 
Consorci,  com també envers l’ adscrit al Consorci i també responsabilitzar-se de la 
legalitat de les contractacions del personal del Consorci, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional onzena de la Llei del sector públic instrumental de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Desenvolupar la política de personal 
dissenyada per la Junta Rectora i, amb aquesta finalitat, concertar o rescindir relacions 
laborals, seleccionar el personal laboral,  i executar les actuacions que, en aquesta 
matèria, li siguin encomanades. Així mateix  presentarà al president per a la seva 
posterior aprovació per la Junta Rectora, la proposta de relació de llocs de treball 
laborals i funcionaris propis del consorci. Envers el personal funcionari adscrit per 
altres administracions consorciades, podrà proposar als òrgans administratius  
d’adscripció orgànica o funcional d’aquests, la concessió, d’acord amb la normativa  
pròpia  d’aquest persona, de vacacions permisos o llicències, gratificacions o 
productivitats, l’inici d’expedients informatius, disciplinaris o de remoció.    
o) Dur l’inventari de tots els béns, amb l’expressió de la seva modalitat i titularitat. 
p) Exercir les accions judicials i administratives que siguin necessàries per defensar 
els interessos del Consorci, amb l’autorització prèvia del president o la presidenta, el 
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qual en donarà compte a la Junta Rectora. En qualsevol cas, i sense perjudici de la 
representació del president o de la presidenta del Consorci, el gerent ostenta la 
representació per comparèixer davant tota classe de jutjats, tribunals, juntes, jurats, 
organismes públics, autoritats i funcionaris (ordinaris o extraordinaris, especials o 
excepcionals) de qualsevol grau, competència o jurisdicció) en nom i representació 
del Consorci, contestar a preguntes formulades en prova d’interrogatori de part, cobrar 
i pagar quantitats de doblers, reflectides en manaments judicials, xecs o qualsevol 
altre document de giro; assistir a audiències prèvies, judicis i vistes dels procediments. 
q) Custodiar l’arxiu de la documentació corresponent al Consorci. 
s)Trametre als membres consorciats, semestralment, un resum de l’activitat 
desenvolupada i de la situació comptable del Consorci. 
t) Exercir les funcions que expressament li delegui la Junta Rectora o el president o la 
presidenta. 
 
Article 22 
El secretari o la secretària de la Junta Rectora 
1. El càrrec de secretari o secretària de la Junta Rectora recau en el funcionari del cos 
de tècnics superiors de l’Administració general de la comunitat autònoma  de les Illes 
Balears  que es designi pel president de la Junta Rectora, el qual podrà designar així 
mateix  un secretari suplent del mateix cos. 
 
2. Corresponen al secretari o la secretària les següents funcions: 
 
Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president o la presidenta, i les 
citacions als membres de la Junta Rectora. 
Assistir a les sessions de la Junta Rectora, amb veu i sense vot. 
 Conservar la documentació del Consorci i reflectir degudament en el llibre d’actes de 
les sessions de la Junta rectora el desenvolupament de les sessions. 
Expedir els certificats dels acords que adopti la Junta Rectora. 
Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les 
notificacions, les peticions de dades, les rectificacions o qualsevol altra classe 
d’escrits de què hagi de tenir coneixement. 
Qualsevol altra funció inherent al seu càrrec. 
 
3. Sense perjudici d’altres previsions de suplència que determinin els Estatuts, la Junta 
Rectora pot nomenar un vicesecretari o una vicesecretària, o en el cas de vacant de la 
gerència, un secretari accidental, que assumeix les funcions del secretari o la 
secretària en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Article 23.  
El director/a tècnic/a 
1. La Junta Rectora, a proposta del president o la presidenta i previs els requisits 
prevists a l’article 22.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental, podrà nomenar un director tècnic o una directora tècnica, que tendrà la 
consideració de personal directiu professional amb les funcions de direcció tècnica, 
programació, coordinació, impuls i avaluació de les actuacions pròpies del Consorci. 
2. El director tècnic o la directora tècnica, que no té la consideració d’alt càrrec, ha de 
mantenir amb el Consorci una relació de naturalesa laboral, que es regeix per les 
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clàusules estipulades en el contracte de treball corresponent i, supletòriament, per les 
disposicions vigents en matèria laboral.  
 
3. La retribució bruta anual del director tècnic o de la directora tècnica, l’ha d’aprovar 
la Junta Rectora en el moment del nomenament, i abans de signar el contracte de 
treball i no pot excedir de la retribució íntegra anual establerta per als directors 
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
 
 
Article 24 
Funcions del director tècnic o de la directora tècnica 
Dins les atribucions de coordinació general tècnica de totes les àrees, corresponen al 
director tècnic o a la directora tècnica les funcions següents: 
 
a) Encomanar, supervisar i aprovar els programes i els projectes que es derivin del pla 
del Consorci. 
b) Ordenar i supervisar el seguiment tècnic dels serveis i les prestacions derivats de 
l’aplicació de la Llei de la dependència i que són objecte de gestió del Consorci.  
c) Coordinar l’actuació del Consorci amb la resta d’administracions i ens autònoms 
d’aquestes. 
d) Ordenar els processos i els fluxos de treball tècnic relatiu a la valoració i l’aplicació 
de recursos de la dependència. 
e) Aquelles que li encomani o delegui el gerent, dins de l’àmbit de les competències 
d’aquest.  
 
Article 25 
Del delegat insular 
1. A cada una de les illes, podrà ser nomenant un delegat o delegada insular, com 
òrgan directiu de suport a la gestió del  gerent.     
 
2. El càrrec de delegat o delegada  insular recau en la persona que designa la Junta 
Rectora, a proposta de la Comissió Insular de Seguiment. 
 
3. El nomenament de delegat o delegada insular  ha de recaure en una persona 
qualificada per al càrrec que l’ha d’exercir amb dedicació exclusiva. Ha de mantenir 
amb el Consorci una relació de naturalesa laboral, com a personal d’alta direcció, que 
es regeix per les clàusules estipulades en el contracte de treball corresponent i, 
supletòriament, per les disposicions vigents en matèria laboral. Al delegat o delegada 
insular li és aplicable la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 de 
la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
4. La retribució bruta anual del delegat o delegada  insular, l’ha d’aprovar la Junta 
Rectora, a proposta de la Comissió Insular de Seguiment, amb caràcter previ al 
moment del nomenament, i signatura del contracte de treball. Aquesta retribució no 
pot excedir de la retribució anual establerta per als directors generals en les 
respectives lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
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5. El delgat o delegada insular, a més dels supòsits establerts en el contracte de treball 
corresponent i la normativa laboral aplicable, cessa automàticament quan es realitzi el 
nomenament d’un nou gerent o, en el seu defecte, en el termini màxim de tres mesos 
des del cessament de la persona que el va proposar pel càrrec.  
 
6. Els delegats o delegades insulars no poden percebre en el moment del seu 
cessament cap indemnització, llevat de les que estiguin establertes per disposició legal 
de dret necessari. A aquest efecte, no es poden subscriure clàusules contractuals que 
tinguin per objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions econòmiques, sigui 
quina sigui la seva naturalesa o quantia.  
 
7. En el cas de no ser nomenat  a una Illa cap delegat o delegada insular, les seves 
funcions s’exerciran directament pel gerent del Consorci 
 
Article 26 
Funcions del delegat insular 
Són atribucions del  delegat o delegada  insular: 
 
a) Proposar el pla insular anual d’actuacions del Consorci, i les seves modificacions, i 
elevar-lo a la consideració del gerent  per a la formació del pla anual d’actuacions del 
consorci. 
b) Subscriure la proposta d’informe anual d’activitat insular i elevar-lo a la 
consideració del o la  gerent i als efectes d’allò que preveuen els apartats 2 a 4 de 
l’article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
c) Executar i fer executar les directrius i les decisions de la Junta Rectora i del 
president o la presidenta i del o  la gerent de l’ens. 
d) Gestionar les activitats i l’administració dels recursos ordinaris del Consorci a l’illa 
respectiva, de conformitat amb els acords de la Junta Rectora i les ordres del president 
o la presidenta i les instruccions del director gerent. 
e) Sotmetre a la Comissió Insular de seguiment i al o la gerent del Consorci les 
iniciatives que consideri necessàries i oportunes per tal de complir les finalitats del 
Consorci a l’Illa respectiva. 
f) Despatxar i subscriure els documents necessaris per gestionar i tramitar de manera 
ordinària les activitats del Consorci a l’illa respectiva, excepte en els casos en què ho 
hagi de fer el president o la presidenta i el o la gerent. 
g) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i disposar els pagaments, en 
els casos i per les quanties màximes que li hagi delegat el o la gerent 
h) actuar com òrgan de contractació, en els casos i per les quanties màximes que li 
hagi delegat el o la gerent  
i) Exercir  envers el personal del Consorci amb destinació a l’Illa les funcions que  li 
hagi delegat el o la gerent     
j) Presentar al o la gerent les propostes que consideri adients per una millor 
organització insular dels serveis. 
k) Formular d’acord amb les Instruccions del o la gerent  un  resum semestral de 
l’activitat insular  desenvolupada. 
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l) Exercir les funcions que expressament li delegui la Junta Rectora o el president o la 
presidenta i el o la gerent. 
 
Article 27 
De la Comissió Insular de Seguiment 
1.A cada una de les Illes es podrà constituir una Comissió Insular de seguiment, en 
funcions d’anàlisi i proposta pel que fa a l’exercici  de les competències del Consorci 
a l’Illa respectiva. 
 
2. Aquesta Comissió Insular de Seguiment  es trobarà integrada pels membres 
següents: 
 
a) El conseller o la consellera Insular respectiu competent en matèria de serveis 
socials, que hi actua com a president o presidenta, o la persona en qui delegui. 
b) El director o la directora insular  del Consell Insular respectiu competent en matèria 
de serveis socials, que hi actua com a vicepresident o vicepresidenta, o la persona en 
qui delegui.  
c) Tres membres en representació del Consell Insular  respectiu, designat i nomenat 
pel conseller o la consellera insular. 
d)El director o la directora general del  Govern de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, competent en matèria d’afers socials.  
e) El gerent del  consorci. 
 
 3. També forma part de la Comissió Insular de Seguiment, amb veu i sense vot, el seu 
secretari o secretària, que serà un tècnic superior de l’administració insular designat 
pel President de la Comissió. 
 
4. Poden assistir a les sessions de la Comissió Insular de Seguiment, sense dret a vot, 
els assessors o experts que hi siguin convocats. 
 
5. Els membres esmentats en el punt 2, apartats a), b), d) i e) adquiriran la condició de 
membres i seran nomenats de forma automàtica quan accedeixin al càrrec com a 
titulars de la conselleria corresponent. El seu cessament es produirà igualment de 
forma automàtica. 
 
6. La resta de membres en ser designats, s’haurà d’indicar clarament la condició per la 
que designa a cada representant, si com a persona física particular o pel càrrec que 
ocupa. A falta d’indicació expressa s’entendrà que es nomena per raó del càrrec que 
ocupa cada membre. 
 
7. Els membres que hagin estat designats i nomenats com a persona física particular 
cessaran quan l’entitat o institució corresponent informi del seu cessament o realitzi 
un nou nomenament o cessi la persona que l’hagi designat. 
 
8. Els membres que hagin estat designats per raó del càrrec públic que ostenten, 
cessaran automàticament com a membres de la Comissió Insular de Seguiment quan 
cessin del càrrec pel qual foren nomenats en el seu moment. En aquest cas, la plaça 
romandrà vacant a la Comissió fins que l’entitat que correspongui realitzi el nou 
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nomenament del càrrec, que adquirirà automàticament la condició de membre de la 
Comissió, a excepció de què designi a un altre representant.  
 
9. Son atribucions de la Comissió Insular de Seguiment: 
 
a) Proposar a la Junta Rectora les directrius i els criteris generals d’actuació del 
Consorci a cada una de les illes. 
b) Conèixer i formular a la Junta Rectora les propostes  que consideri que resulten 
adients, dins el primer trimestre de l’exercici, envers les previsions per a la illa 
respectiva incloses o a incloure en els esborranys de plans  anual sectorials i combinat  
d’actuació de l’entitat. 
c) Proposar a la Junta Rectora la designació del delegat o delgada Insular. 
d) Conèixer el projecte de pressupost i la liquidació d’aquests amb anterioritat a les 
seves aprovacions per la Junta Rectora.  
e) Proposar a la Junta Rectora  formes de gestió que estimi adients pel Consorci per 
dur a terme les seves activitats a l’illa respectiva, sense perjudici de la seva eventual 
extensió a tot el territori  d’actuació del Consorci. 
f) Proposar al President d ela junta Rectora  la modificació dels Estatuts, amb l’acord 
previ del Consell de Govern, i dels òrgans competents de la resta d’administracions 
consorciades. 
 
10. El règim de funcionament  de les Comissió  Insular de Seguiment, s’ajustarà a les  
normes establertes  al següent capítol d’aquests estatuts   
 
Capítol V 
Règim funcional de la Junta Rectora 
 
Article 28 
Sessions 
La Junta Rectora pot reunir-se en sessions ordinàries o en extraordinàries. El secretari 
o la secretària n’ha de convocar degudament els membres per ordre del president o la 
presidenta, i n’ha d’estendre l’acta corresponent, que s’ha d’aprovar en la mateixa 
sessió o en la sessió ordinària següent. 
 
Article 29 
Periodicitat en les sessions 
La Junta Rectora es reuneix en sessió ordinària tres vegades l’any. També pot reunir-
se amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o la presidenta o a petició de, 
com a mínim, la meitat dels membres amb dret a vot. 
 
Article 30 
Règim de convocatòria, funcionament i adopció d’acords  
El règim de convocatòria, funcionament i adopció d’acords de la Junta Rectora és el 
que s’estableix amb caràcter general per als òrgans col·legiats en l’article 22 i els 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en l’article 17 i els 
següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
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La Junta Rectora es considerarà vàlidament constituïda quan compareguin, en primera 
convocatòria, com a mínim, la meitat més un dels membres que la composen. L’ordre 
del dia podrà preveure la celebració d’una segona convocatòria, en la qual serà 
suficient, per a la vàlida constitució de l’òrgan, l’assistència d’una tercera part dels 
membres de la Junta Rectora. En qualsevol cas, és necessària per a la vàlida 
constitució d’aquest òrgan la presència del President o la presidenta i del secretari o 
de la secretària, o de les persones que els substitueixin. 
 
No obstant l’esmentat anteriorment, s’estableixen els següents quòrums especials de 
votació:  
 
a) És necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres presents amb dret a 
vot perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents: la 
modificació dels Estatuts, i les operacions d’endeutament, els acords relatius a la 
dissolució, liquidació del consorci, així com la seva fusió o transformació.  
b) És necessària la unanimitat de tots els membres del Consorci presents amb dret a 
vot a la Junta Rectora perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin en relació amb la 
integració o adhesió de nous membres del Consorci; per determinar la participació 
que correspon a cadascun dels membres en el finançament de les actuacions 
vinculades a les finalitats  consorcials enunciades a l’article 8, apartat b) d’aquestes 
estatuts;  així com per fixar les quanties i les proporcions en les quals han de 
participar les entitats consorciades en les càrregues derivades de la concertació 
d’operacions financeres de l’ens. 
c) L’aprovació dels plans d’actuació del consorci es durà a terme en la forma, i amb 
els quòrums que resulten de l’article 36 d’aquests estatuts. 
 
Article 31 
Règim de suplències 
1. Quan un membre de la Junta Rectora no pugui assistir a una o diverses sessions, hi 
pot assistir en el seu lloc la persona que figuri com a suplent de la primera, sempre 
que estigui degudament acreditada. 
 
2. La suplència pot figurar, si escau, en el document de nomenament del membre de la 
Junta Rectora del Consorci o en un document independent. 
 
Capítol VI 
Patrimoni i recursos 
 
Article 32 
Patrimoni 
1. El patrimoni del Consorci és constituït per aquests béns: 
 
a) Els béns de qualsevol tipus que pugui adquirir, per qualsevol concepte, al llarg de la 
seva vigència. 
b) Els béns de qualsevol tipus que li cedeixin els membres promotors, els membres 
adherits o qualsevol altre organisme, entitat, empresa o, en general, persona física o 
jurídica, pública o privada. 
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2. Les aportacions de béns al Consorci poden ser plenes, amb reserva de propietat o en 
la forma que convingui a les finalitats de l’ens. 
 
3. Pel que fa al règim jurídic del patrimoni, el Consorci es regeix per les disposicions 
de la Llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les 
disposicions que la despleguen, sense perjudici de l’aplicació de la legislació de béns 
de les entitats locals pel que fa als adscrits als consells insulars de Mallorca, Menorca, 
d’Eivissa i de Formentera. 
 
Article 33 
Revocació de l’adscripció o cessió de béns 
En els acords d’adscripció o cessió de béns de titularitat de membres del Consorci a 
l’ens consorciat s’han d’establir els mitjans de control i fiscalització necessaris i, si 
escau, les condicions per revocar l’adscripció. 
 
Article 34 
Reversió dels béns adscrits o cedits 
Els béns i els drets de qualsevol naturalesa adscrits o cedits funcionalment al Consorci 
per aconseguir els seus fins reverteixen automàticament a favor dels membres 
consorciats que els han aportats, una vegada s’han utilitzat per acomplir les finalitats 
que n’han determinat l’adscripció o la cessió i deixin de ser necessaris per acomplir-
ne l’objecte. Aquesta reversió duu implícita, si escau, la de les pertinences, les 
accessions i totes les revaloritzacions que hagi duit a terme el Consorci, sense cap dret 
de compensació. 
 
Article 35 
Cessió de béns propis del Consorci 
1. D’acord amb la seva finalitat i de conformitat amb la legislació de patrimoni que és 
aplicable, es poden cedir gratuïtament a les administracions consorciades béns propis 
del Consorci des del moment en què no es consideri previsible que puguin ser 
utilitzats per aconseguir-ne les finalitats. 
 
2. L’acord de cessió ha d’expressar la finalitat concreta a la qual s’han de destinar els 
béns objecte de la cessió. 
 
Article 36 
Recursos 
1. Per acomplir els objectius i la finalitat institucional, el Consorci disposa dels 
recursos següents: 
 
a) Els béns i drets que constitueixin el seu patrimoni. 
b) Els productes i les rendes d’aquest patrimoni, incloent els increments derivats de la 
gestió patrimonial del Consorci. 
c) Les aportacions dels membres promotors i dels membres adherits, si n’hi ha. 
d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estiguin autoritzats a percebre, 
segons les disposicions per les quals es regeixen. 
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e) Les transferències, corrents o de capital, que tinguin assignades en els pressuposts 
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears o d’altres 
administracions o entitats públiques. 
f) Les subvencions, corrents o de capital, que procedeixin de les administracions o 
entitats publiques, així com les aportacions i els ajuts de qualsevol tipus que 
organismes, entitats, empreses o, en general, qualsevol persona física o jurídica, 
pública o privada atorguin a favor del Consorci. 
g) Les donacions, els llegats i qualsevol altra aportació, dinerària o no dinerària, que 
puguin percebre d’entitats publiques o privades i de particulars. 
h) El producte de les operacions de crèdit o d’endeutament a curt o a llarg termini, en 
els termes que prevegi la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
i) Les participacions o ingressos derivats dels convenis o concerts que estableixi el 
Consorci amb qualsevol organisme, entitat, empresa o, en general, qualsevol persona 
física o jurídica, pública o privada. 
j) Qualsevol altre recurs que se’ls pugui atribuir. 
 
2. Les aportacions dels membres del Consorci, promotors o adherits, poden ser 
econòmiques, ja siguin dineràries o en béns o drets, o de mitjans personals, en gestió 
de projectes i estudis, en finançament d’obres o en qualsevol altra forma. 
 
Capítol VII 
Aportacions de les administracions consorciades 
 
Article 37 
Aportacions 
1. Els recursos dels quals s’ha de dotar el Consorci, els ha de fixar la Junta Rectora, 
amb l’aprovació del pressupost general per a l’exercici. 
 
2. Les despeses de personal laboral i, si n’és el cas, funcionari propi del Consorci i les 
que afecten la realització d’operacions corrents no financeres de l’ens, en la quantia 
que determina el pressupost del Consorci, les ha de sufragar íntegrament, mitjançant 
les transferències corresponents, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears.  
 
3. La resta de despeses del Consorci  derivades d’actuacions  compreses  en els 
diferents apartats del punt 1 de l’article 9 d’aquests estatuts, en la quantia que 
determina el pressupost general, les han d’assumir les administracions i els ens 
consorciats en les proporcions que acordi la Junta Rectora, sempre d’acord amb allò 
que es determina a l’article 12 d’aquests Estatuts. 
 
4. El pressupost anual,  en tot cas haurà de reflectir les obligacions econòmiques 
previstes en el pla anual d’actuacions, que fixa la Junta Rectora per acord adoptat a 
l’efecte.  
 
5. Les despeses derivades de les operacions financeres que concerti el Consorci, han 
de ser  aportades per les administracions consorciades en la quantia i la proporció que 
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determini la Junta Rectora, sempre d’acord amb el que determina l’article 12 
d’aquests Estatuts. 
 
Capítol VIII 
Pla anual d’actuacions  
 
Article 38 
Contingut del pla 
1. El Consorci ha d’elaborar anualment, fins a dos plans anuals sectorials 
d’actuacions, en els quals s’ha de determinar: 
 
Pel que fa a les activitats  compreses en el marc d’allò que es disposa  a l’article 9.1.1, 
d’aquests   estatuts: 
 
L’expressió dels objectius per assolir durant l’exercici, els seus indicadors i les línees 
d’actuació necessàries per aconseguir-los. 
Així mateix el pla econòmic financer que resulti dels acords assolits,  i que haurà 
determinar  el cost total pressupostat al qual s’estima que ascendirà l’assoliment 
d’aquells  objectius, com també, les adscripcions de personal, i les aportacions de 
bens i dret que hagi de realitzar l’administració encomanant al Consorci, tot amb 
l’objecte d’assolir els objectius esmentats  
 
Pel que fa a les activitats compreses en el marc d’allò que es disposa  a l’article 9.1.2, 
d’aquests   estatuts: 
 
L’expressió dels objectius per assolir durant l’exercici, els seus indicadors i les línees 
d’actuació necessàries per aconseguir-los. 
 Un pla econòmicofinancer que ha de contenir, entre altres extrems: 
-Les inversions i les operacions de capital que s’han de fer durant el període i les 
aportacions o recursos que espera obtenir per finançar les actuacions esmentades. 
- La participació econòmica de cada ens consorciat en el finançament de les 
inversions i de la resta d’operacions de capital. 
- L’aportació de béns i drets de qualsevol naturalesa en la forma que convingui a les 
finalitats del Consorci. 
- Qualsevol altre recurs que, per qualsevol forma, s’aporti al Consorci com a font de 
finançament. 
 Les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació. 
 
2. L’aprovació del pla anual sectorials recollit a l’apartat A del punt 1 d’aquest article, 
requerirà el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Junta Rectora del 
Consorci 
  
3. L’aprovació del pla anual sectorial recollit a l’apartat B del punt 1 d’aquest article, 
requerirà el vot favorable unànime dels membres presents de la Junta Rectora, del 
Consorci, sempre que aquesta s’hagi constituït en legal forma. 
 
4.  Els plans anuals sectorials formulats, que hagin obtingut  aprovació  de la Junta 
Rectora del Consorci, s’integraran com Pla Anual d’Actuació Combinat del Consorci    
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5. El plans anuals sectorials d’actuacions i el combinat,  han de tenir en compte les 
previsions pluriennals establertes oportunament. 
 
6. El plans d’actuacions ha de ser aprovats per la Junta Rectora de l’ens en el primer 
trimestre de l’exercici pressupostari corresponent, i el combinat, s’ha de trametre a la 
persona titular de la conselleria d’adscripció, la qual n’ha de donar compte al Consell 
de Govern. 
 
7. El Consorci pot dur a terme actuacions no incloses en el pla anual d’actuacions 
aprovat inicialment, a proposta de la Junta Rectora adoptada pel vot favorable de la 
meitat més un dels seus membres. 
 
Capítol IX 
Règim econòmic financer 
 
Article 39 
Règim jurídic financer aplicable 
El Consorci es troba subjecte al règim general establert en la normativa econòmic 
financera de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la resta de normes legals i 
reglamentàries aplicables. 
 
Article 40 
Exercici econòmic 
L’exercici anual del Consorci coincideix amb l’any natural. 
 
Article 41 
Gestió de la tresoreria 
La coordinació i el control de la gestió de la tresoreria del Consorci l’ha de dur a 
terme de manera centralitzada la direcció general competent en matèria de tresoreria o 
l’òrgan que, si escau, s’estableixi reglamentàriament. 
 
Article 42 
Formació i aprovació del pressupost general 
1. El pressupost del Consorci s’integra en els pressuposts generals de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, i s’ha d’aprovar sense dèficit inicial entre els seus estats 
de despeses o de dotacions i els seus estats d’ingressos o de recursos.  
 
2. Cada any s’ha d’elaborar, abans de la data que s’estableixi per ordre del conseller 
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, el pressupost del Consorci per a l’any 
següent, de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 
de juny. 
3. El o la gerent del Consorci ha de presentar l’avantprojecte del pressupost al 
president o la presidenta de l’ens que n’ha de fixar la redacció definitiva i l’ha de 
sotmetre a la consideració de la Junta Rectora perquè l’aprovi abans de la data 
prevista al punt anterior. 
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4. Si s’inicia un exercici econòmic sense haver entrat en vigor el pressupost general 
corresponent, s’entén prorrogat el de l’exercici anterior fins que s’aprovi el nou 
pressupost. 
 
Article 43 
Liquidació del pressupost general 
1. El pressupost de cada exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de l’any natural 
corresponent.  
 
2. La liquidació del pressupost s’ha de formular i s’ha d’aprovar en els mateixos 
terminis i pels mateixos òrgans que els comptes anuals. Seguidament, s’haurà de 
remetre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma juntament amb aquests 
comptes, en els termes que estableixen els apartats 5 i 6 de l’article 13 de la Llei 
7/2010. 
 
Article 44 
Aprovació dels comptes anuals  
1. Els comptes anuals de l’entitat han de ser formulats en el termini màxim de tres 
mesos comptadors des del tancament de l’exercici i han de ser aprovats definitivament 
en els sis mesos següents al tancament de l’exercici, una vegada emès i presentat, si 
s’escau, el corresponent informe d’auditoria.  
 
2. Els comptes anuals s’han de trametre a la Intervenció General en els deu dies 
posteriors a la seva formulació i a la seva aprovació. 
 
3. Correspon al o a la gerent del Consorci elaborar i formular els comptes anuals, que 
sran elevats pel president o presidenta a la Junta Rectora per a la seva aprovació. 
Posteriorment n’ha de retre comptes immediatament a les entitats consorciades. 
 
4. L’aprovació dels comptes anuals s’ha de fer d’acord amb el que preveu la legislació 
pressupostària i de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Article 45 
Règim comptable  
1. El Consorci ha d’aplicar el Pla General de Comptabilitat Pública de la comunitat 
autònoma o la seva corresponent adaptació. 
 
2. El Consorci ha de dur la comptabilitat segons les normes legals establertes, amb 
independència de la possibilitat de dur els llibres auxiliars que es considerin adequats. 
La comptabilitat del Consorci ha de romandre a la seu de l’entitat. 
 
3. Els fons del Consorci s’han de custodiar en comptes bancaris oberts directament a 
nom de l’entitat. 
 
4. La gestió comptable i financera de l’entitat s’ha d’efectuar d’acord amb la 
legislació pressupostària i de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Article 46 
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Obligació de subministrament d’informació 
El Consorci ha de trametre a la conselleria competent en matèria d’hisenda i 
pressuposts, per mitjà de la conselleria d’adscripció, la documentació i els estats 
comptables necessaris per subministrar la informació adequada i suficient que permeti 
conèixer la seva situació econòmic financera i patrimonial, com també les seves dades 
principals de gestió i d’activitat, en els termes establerts  per la persona titular de la 
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressupost. 
 
Capítol X 
Règim de control 
 
Article 47 
Control financer i control permanent 
1. El Consorci es sotmet al control financer previst a la normativa autonòmica existent 
en matèria de finances .  
 
2. El Consorci queda sotmès al control de la Intervenció General de la comunitat 
autònoma, que ha d’exercir les funcions de centre de control intern en els termes 
establerts per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, per la normativa econòmic financera de la 
comunitat autònoma i en la resta de normes legals i reglamentàries aplicables. Així 
mateix, el Consorci queda obligat a facilitar la informació i atendre els requeriments 
que realitzi, en el seu cas, la direcció general competent en matèria de pressupost que 
li pot sol·licitar la informació que consideri sigui rellevant per verificar el compliment 
de les disposicions vigents en matèria pressupostària. 
 
3. En tot cas i, prèviament a la iniciació de qualsevol expedient de despesa del qual es 
puguin derivar obligacions econòmiques per a l’entitat superiors a cinc-cents mil 
euros, a proposta de la conselleria d’adscripció del Consorci, caldrà recavar  
l’autorització prèvia del Consell de Govern. 
 
Article 48 
Control d’eficàcia i d’eficiència 
1. Sense perjudici d’altres formes de control que corresponguin a altres òrgans de la 
comunitat autònoma, el Consorci es troba sotmès al control d’eficàcia i d’eficiència 
exercit per la conselleria a la que es troba adscrita, que té per finalitat comprovar el 
grau de compliment dels objectius perseguits, l’adequada utilització dels recursos 
assignats i el compliment dels compromisos específics que pugui haver assumit en 
virtut de convenis, contractes programa o altres negocis jurídics. 
 
2. Per a dur a terme efectivament aquest control la conselleria corresponent rebrà el 
pla anual d’actuacions en i en donarà comptes al Consell de Govern. 
 
Article 49 
Informe anual d’activitat i declaració de garantia de la gestió 
1. Simultàniament a l’aprovació dels comptes anuals, el o la gerent ha de presentar a 
la Junta Rectora i a la conselleria d’adscripció un informe anual d’activitat i signar 
una declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme per l’ens 
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durant l’any anterior. Ambdós documents hauran de reflectir la valoració del grau de 
compliment del pla d’actuacions. 
 
2. L’informe anual d’activitat ha d’incloure, entre d’altres extrems, les dades relatives 
a les actuacions desenvolupades, els objectius aconseguits en els termes dels 
indicadors prevists i el compliment de les previsions relatives al pla  econòmic 
financer, els recursos humans i les tecnologies de la informació. D’aquest informe 
caldrà remetre’n una còpia a la persona titular de la conselleria competent en matèria 
d’hisenda. 
 
3. La declaració de garantia i responsabilitat ha d’oferir una garantia envers a la 
destinació i aplicació dels recursos a les finalitats previstes, així com respectar 
l’establert a l’article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Capítol XI 
Recursos humans 
 
Article 50 
Règim de personal 
1. El personal al servei del consorci pot ser: 
 
a) Personal laboral propi. 
b) Personal funcionari de les administracions consorciades que li sigui adscrit. 
c) Personal funcionari de qualsevol administració pública que s’incorpori per 
qualsevol procediment de provisió o d’ocupació de llocs de feina, d’acord amb la 
normativa de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
2. El personal laboral propi del consorcis es regeix, a més de per les disposicions 
contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin d’aplicació i per la 
resta de normes laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta naturalesa, 
pels preceptes de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les 
Illes Balears i per les normes que la desenvolupin, com també per les normes 
d’ocupació pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ho disposin 
expressament. 
 
3. El personal funcionari al servei del consorci es regeix per la normativa de funció 
pública aplicable i, en particular, per la legislació de funció pública de la Comunitat 
Autònoma. 
 
4. En tot cas, les funcions que impliquen la participació en l’exercici de potestats 
administratives s’han d’exercir pel personal funcionari al servei del consorci. 
 
5. El consorci no pot disposar de personal eventual. 
 
6. En tot cas la selecció, la contractació o l’accés del personal ha de respectar els 
principis d’Igualtat, capacitat, mèrit, com també, publicitat i concurrència.  
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7. El consorci elaborarà i aprovarà, en la forma prevista en els presents estatuts, una 
relació de llocs de treball funcionari i laboral, propis, amb  el contingut que 
determinin les lleis.  
 
Capítol XII 
Contractació pública 
 
Article 51 
Règim de contractació 
1. L’activitat contractual del Consorci es regeix pel que disposa el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu, de conformitat 
amb el que n’estableix l’article 3.1.e). 
 
2. El president o la presidenta del Consorci és l’òrgan de contractació a partir de 
50.000,00 euros de quantia, Iva exclòs, pels contractes d’obra i concessió d’obra 
pública, i de 18.000,00 € IVA exclòs, per la resta de contractes administratius, límits 
que, si n’és el cas, estableixi la Junta Rectora d’acord amb allò que es disposa a 
l’article 16 apartat n). Fins a la citada quantitat l’òrgan de contractació és el gerent. 
 
3. La composició de la mesa de contractació, l’ha de designar l’òrgan de contractació. 
 
4. El càrrec de president o presidenta de les meses de contractació recau en la persona 
designada per l’òrgan de contractació, en el o la gerent del Consorci o en un membre 
de la Junta Rectora. 
 
Capítol XIII 
Impugnació d’actes 
 
Article 52 
Impugnació d’actes no subjectes a dret administratiu 
1.Contra els actes dels òrgans del Consorci no subjectes a dret administratiu, les 
persones interessades poden exercir les accions i les reclamacions prèvies a la via 
judicial civil o laboral que preveu la llei. 
 
2. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral s’han d’interposar davant 
el president o la presidenta de la Junta Rectora, a qui correspon resoldre-les d’acord 
amb el que estableix la legislació aplicable. 
 
Article 53 
Recursos contra actes subjectes a dret administratiu 
1. Contra els actes del Consorci subjectes a dret administratiu les persones 
interessades poden exercir les accions i interposar-hi els recursos que preveu la 
legislació autonòmica i estatal que hi sigui aplicable. A aquest efecte, posen fi a la via 
administrativa els actes que dicten la Junta Rectora i el presidenta o la presidenta del 
Consorci en l’exercici de les seves competències. 
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2. Contra els actes subjectes a dret administratius que dicti el gerent del consorci que 
siguin susceptibles de recurs administratiu pertocarà interposar recurs d’alçada davant 
del president o la presidenta del consorci. 
 
Capítol XIV 
Modificació dels Estatuts, dissolució i altres transformacions del Consorci 
 
Article 54 
Modificació dels Estatuts 
1. Les modificacions dels estatuts dels consorci s’han d’elevar, en tot cas i amb 
caràcter previ a la seva aprovació per la Junta Rectora, d’una banda al Consell de 
Govern perquè en faci l’autorització prèvia i d’una altra als òrgans competents de la 
resta d’administracions consorciades, per a que duguin a terme els tràmits adients 
d’acord amb la  normativa que els resulti d’aplicació. 
 
2. Correspon al president elevar l’esborrany de modificació d’estatuts al Consell de 
Govern i, posteriorment, realitzada l’autorització prèvia, elevar el text definitiu a la 
Junta Rectora perquè l’aprovi definitivament.  
 
3. La modificació dels Estatuts s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 
Article 55 
Adhesions de nous membres 
1. Qualsevol altra administració pública, institució, entitat o persona pública o 
privada, amb l’acceptació prèvia de la Junta Rectora pel vot per unanimitat dels seus 
membres, pot sol·licitar l’adhesió al Consorci. 
 
2. És competència de la Junta Rectora aprovar l’admissió de membres adherits i els 
acords d’adhesió corresponents. 
 
3. La incorporació de nous membres s’ha de formalitzar mitjançant el conveni 
d’adhesió corresponent. 
 
Article 56 
Separació  
1. Les entitats consorciades es poden separar del Consorci, amb un preavís d’un any, 
sempre que no es perjudiquin els interessos públics generals que representa l’ens, que 
l’entitat que se separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i que 
garanteixi el pagament de la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment 
de la separació. 
 
2. La separació es formalitzarà a través d’un conveni de col·laboració entre les entitats 
consorciades. L’acord de separació ha de concretar els mecanismes necessaris per 
assegurar la continuïtat de les actuacions que hagi iniciat el Consorci.  
 



 35

3. La separació d’un dels membres promotors implica la necessitat de modificar els 
estatuts del consorci i per tant, hi seran d’aplicació les formalitats contingudes a 
l’article 51 anterior i per la resta de normativa aplicable. 
 
4. En cas que s’aprovi la separació, si és necessari fer una liquidació parcial a 
instància de l’entitat de què es tracta o per acord de la Junta Rectora, s’ha de dur a 
terme seguint les regles que estableix l’article 57 d’aquests Estatuts. 
 
5. Els béns immobles que hagi aportat l’entitat consorciada que se separi han de 
revertir a l’administració o entitat que els va aportar. 
 
Article 57 
Modificació o transformació del Consorci 
1. La modificació o la transformació del Consorci requereixen l’acord de la meitat 
més un  dels membres de la Junta rectora amb dret a vot  a la Junta Rectora, amb 
l’acord previ del Consell de Govern que s’ha d’adoptar a proposta de la conselleria 
afectada, amb l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i 
pressuposts. Es requerirà també l’acord dels òrgans competents de la resta 
d’administracions consorciades d’acord amb la  normativa que els resulti d’aplicació. 
 
2. En tot cas, les modificacions que afectin substancialment aspectes propis del pla 
d’actuació inicial o de l’estudi econòmic financer, a què es refereix l’article 5 de la 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, requereixen l’elaboració d’un nou pla d’actuació i d’un nou estudi 
econòmic financer. 
 
Article 58 
Fusió i integració 
1. La fusió amb altres consorcis requereix l’acord de la meitat més un  dels membres 
de la Junta rectora amb dret a vot  i es regeix per la legislació autonòmica que regula 
el sector públic. 
 
2. La fusió del consorci requereix, a més de l’acord dels òrgans de direcció 
corresponents de cadascun dels consorcis afectats, l’acord previ del Consell de 
Govern, a proposta conjunta de les conselleries d’adscripció i de la conselleria 
competent en matèria d’hisenda i pressuposts. Es requerirà també l’acord dels òrgans 
competents de la resta d’administracions consorciades d’acord amb la  normativa que 
els resulti d’aplicació. 
 
3. En tot cas, les fusions que afectin substancialment aspectes propis del pla 
d’actuació inicial o de l’estudi econòmic financer, a què es refereix l’article 5 de la 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, requereixen l’elaboració d’un nou pla d’actuació i d’un nou estudi 
econòmic financer. 
 
4. El consorci podrà integrar ens d’altre naturalesa jurídica que integrin el sector 
públic autonòmic. La integració requerirà l’adopcio d’acords per les majories que es 
preveuen a l’apartat un d’aquest article i es regiran per les normes de la llei 7/2010. 
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Article 59 
Dissolució i extinció  
1. El consorci es pot dissoldre per les causes previstes en aquest article. La dissolució 
de l’entitat implica l’obertura d’un període de liquidació quan correspongui. El procés 
culmina amb l’extinció de l’entitat. 
 
2. El Consorci es dissol per les causes següents: 
 
Per acord de la Junta Rectora, adoptat amb les formalitats i els termes que estableixen 
aquests Estatuts. 
Per l’extinció del conveni de col·laboració pel qual es va crear el Consorci. 
Per impossibilitat legal o material de dur a terme les finalitats, declarada per l’acord 
corresponent de la Junta Rectora. 
Per impossibilitat de continuar l’activitat  associativa, a conseqüència  de la  separació  
de tots els membres menys un  
Per qualsevol altra causa establerta a la normativa vigent. 
 
3. La dissolució i extinció del consorci requereix l’acord previ del Consell de Govern. 
L’acord s’ha d’adoptar a proposta de la conselleria afectada a instància del president 
del consorci que elevarà una proposta de dissolució i extinció de l’entitat. Realitzada 
la proposta per part del president de l’ens, la conselleria afectada haurà de recavar els 
informes preceptius de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts i 
de la conselleria competent en matèria de funció pública a què es refereix l’article 59 
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
4. L’acord del Consell de Govern esmentat al punt anterior ha d’autoritzar l’extinció 
del consorci i ha d’autoritzar a la persona titular de la conselleria sectorial a què 
s’adscrigui l’ens perquè subscrigui el conveni de dissolució i extinció corresponent.  
 
5. Un cop autoritzada l’operació pel Consell de Govern, la Junta Rectora adoptarà el 
pertinent acord de dissolució i obrirà el període de liquidació si correspon. 
Seguidament, caldrà donar publicitat de l’acord adoptat, en la forma que es consideri 
més convenient, per tal de posar-lo en coneixement de possibles interessats i, 
especialment, dels deutors i creditors de l’entitat. També haurà de ser degudament 
notificat i informat el personal que presti els seus serveis professionals al consorci.  
 
6. La dissolució culminarà en l’extinció de l’entitat una vegada que s’hagin dut a 
terme les operacions de liquidació quan correspongui. A tal efecte caldrà formalitzar 
el corresponent conveni de col·laboració extintiu entre els ens i entitats consorciats. 
 
7. El Consorci dissolt mantindrà la seva personalitat jurídica mentre duri la liquidació 
i fins que es produeixi l’extinció. Fins a aquest moment es tractarà d’un consorci en 
liquidació. 
 
8. Finalitzat el procés de liquidació quan correspongui, la Junta Rectora ha d’aprovar 
el balanç final elaborat per la comissió liquidadora, adoptarà l’acord d’extinció del 
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Consorci. No obstant, per a l’efectiva extinció es requerirà l’acompliment de dos 
tràmits consecutius: per una part, l’acord d’extinció de la Junta Rectora del consorci i, 
seguidament, la formalització d’un conveni de col·laboració extintiu de l’entitat per 
part dels ens consorciats. 
 
9. Per tal de dur a terme tots els tràmits pertinents per fer efectiva l’extinció del 
consorci, el conveni corresponent podrà contemplar un període transitori en què, 
malgrat l’extinció de l’ens, es puguin dur a terme determinades actuacions necessàries 
per a la correcta extinció de l’entitat i actuacions de comunicació a tercers, públics o 
privats, per part d’una o vàries persones expressament designades a l’efecte. 
 
10. Dins d’aquest procediment de dissolució, i posterior liquidació es requerirà també 
l’acord dels òrgans competents de la resta d’administracions consorciades d’acord 
amb la  normativa que els resulti d’aplicació.  
 
Article 60 
Liquidació dels béns 
 
1. L’acord de dissolució adoptat per la Junta Rectora ha de determinar, quan 
correspongui, com s’han de liquidar els béns i els drets que pertanyen al Consorci i 
com s’han de revertir les obres i les instal·lacions existents. 
 
2. En cas de dissolució del Consorci, els béns immobles que hagin aportat les entitats 
consorciades han de revertir a l’administració o entitat que els va aportar. 
 
3. El procés de liquidació ha de dur-se a terme seguint les directrius següents: 
 
a) Cal designar una comissió liquidadora constituïda per tres experts amb solvència 
professional reconeguda que hauran d’elevar la proposta sobre el procediment per 
formalitzar la dissolució. 
b) Els liquidadors prepararan un inventari i un balanç de l’entitat en referència al dia 
de la dissolució. També procuraran concloure les operacions pendents i percebre els 
crèdits i pagar els deutes pendents. 
c) La constitució de la comissió liquidadora no comporta cap alteració en el 
funcionament dels òrgans del Consorci.  
d) Concloses les operacions de liquidació, els liquidadors sotmetran a la aprovació de 
la Junta Rectora un balanç final i una memòria de les activitats realitzades on es 
descrigui el destí donat als béns o l’actiu existent. 
e) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci pot implicar 
paralitzar, suspendre o no prestar els serveis i les activitats que dugui a terme el 
Consorci. Pel que fa a aquests serveis i a aquestes activitats, el Govern de les Illes 
Balears i, si escau, els consells insulars de Mallorca, Menorca, d’Eivissa i de 
Formentera poden adoptar les mesures que considerin adequades per garantir-ne la 
continuïtat, sense perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al 
moment de la liquidació efectiva. 
 
Disposició final única  
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Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  
 
Tercer.  Publicar el text íntegre dels estatuts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
que entrarà en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els 
articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, modificada per la llei 57/2003 i els 
articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears.  
 
 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Informa que avui se presenten, per a la seva aprovació definitiva, els estatuts que se varen aprovar 
inicialment en el Ple del 25/7/2013.  

Abans d’explicar el contingut de l’acord que se presenta a votació, expressa una sèrie d’agraïments a 
totes les persones, col·lectius i institucions (sindicats, Grups polítics, ajuntaments) que han presentat 
al·legacions al text que se va aprovar inicialment. 

També expressa agraïment als representants dels sindicats presents a la Sala de Plens tant avui com el 
passat dijous, quan aquest punt se va retirar de l’ordre del dia del Ple atès que, lluny de ser un 
problema, ho interpreta com una implicació en la feina de suport als treballadors dels Serveis Socials.  

Agraeix al Govern balear que hagi fet costat i hagi aportat ajuda política i tècnica per tal de resoldre les 
al·legacions, principalment a la Conselleria de Benestar Social i al gerent de la Fundació. Ho manifesta 
també especialment al personal jurídic i tècnic de l’IMAS, del Consell de Mallorca, per haver pogut 
presentar avui l’expedient d’aquest acord, atès que no ha resultat fàcil sinó que s’han presentat 
dificultats importants.  

A continuació indica que voldria fer una modificació a l’acord que se presenta i fa notar que s’ha 
d’agrair i reconèixer especialment al Grup MÉS per Mallorca que hagi detectat una errada material en 
el text que no havia vist ningú més. Reitera el reconeixement per aquesta aportació i tot seguit sol·licita 
al secretari general del Consell de Mallorca que se faci la modificació oportuna de l’acord, que consta a 
la documentació.  

Tot seguit ho explica detalladament.  

Llegeix textualment el primer punt de l’acord, que estableix: “Desestimar íntegrament les al·legacions 
presentades en base als fonaments que consten en els informes emesos per la Presidència i pels serveis 
jurídicoadministratius de l’IMAS”. 

El segon punt és el que s’ha de canviar i el text definitiu és aquest: “Comunicar al Consorci de 
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears que a l’article 56.3 hi ha una errada material 
en la referència que es fa a l’article 51, que ha de ser fer referència a l’article 54, i instar-lo per tal que 
l’òrgan competent tramiti la pertinent rectificació d’errades materials.” 

El tercer punt queda així: “Aprovar definitivament la ratificació de l’acord de la Junta Rectora del 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, celebrada dia 6 de març de 
2013 següent. Diu que s’hauria de llevar també l’entrada en vigor, perquè és un text que han d’aprovar 
distintes administracions. En conseqüència, la publicació d’aquest text no pot entrar en vigor 
automàticament, sinó que s’ha d’esperar que l’aprovin també les altres administracions.  

Diu al secretari general que després li donarà el text, o bé li enviaran per correu des de la Secretaria de 
l’IMAS.  

Tot seguit explica la proposta.  

Informa que durant els 30 dies d’exposició pública s’han presentat 365 escrits d’al·legacions, tot i que 
puntualitza que 345 d’ells són escrits de particulars, amb contingut idèntic, i altres 10 escrits també 
tenen idèntic contingut.  
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Aquestes al·legacions expressen la disconformitat amb determinats articles i plantegen qüestions de 
legalitat i també discrepàncies amb els criteris d’oportunitat política. Diu que estan contestades i 
argumentades i que se’n desprèn que no se vulnera cap normativa ni van en contra de la legalitat 
vigent.  

Com a resum de les diferents explicacions de les al·legacions que recull l’expedient, destaca el següent:  

El Consell de Mallorca té la titularitat d’una sèrie de competències en matèria de serveis socials, 
adquirides per diferents mitjans, i té la voluntat de continuar exercint-les. 

La creació del Consorci respon a criteris d’oportunitat dins la legalitat, d’acord als informes jurídics 
que consten a l’expedient.  

No és cert que suposi la creació de cinc llocs de feina, atès que el consorci i la fundació funcionen amb 
gerència única i, a més a més, el càrrec de director tècnic ja està ocupat actualment.  

Quan se parla de crear delegats insulars se parla d’una possibilitat, de que se podrien crear, no de que 
se crearan d’una forma immediata i automàtica. 

Quant a l’aprovació dels estatuts i a la integració de la fundació, explica que no suposa cap modificació 
dels treballadors i treballadores de la fundació. Diu que no se crea un consorci nou, sinó que se fusiona 
el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears i la Fundació d’Atenció i 
Suport a la Dependència i de promoció de l’autonomia personal de les Illes Balears.  

Indica que aquesta fusió respon a la voluntat del Govern balear, dins el projecte de reestructuració del 
sector públic i instrumental de la CAIB i a la voluntat dels consells insulars.  

Si el Consell de Mallorca era present en els dos organismes que se fusionen és lògic i també demostra 
la voluntat de la institució, igual que la resta dels consells insulars, de seguir formant part del nou 
organisme que resulta de la fusió.  

Observa que l’article 5 dels estatuts del consorci preveu que l’organització i el funcionament del 
consorci s’ajusta als principis de legalitat, servei i interès general, eficàcia, eficiència, estabilitat, 
transparència, participació, economia, cooperació i col·laboració entre els membres que l’integren, com 
no pot ser d’altra manera.  

A continuació indica que a l’apartat de conclusions s’inclou el següent:  

S’ha seguit el procediment establert, que és adequat i conforme a dret. 

Hi ha l’informe favorable de la Secretaria General i de la Intervenció del Consell de Mallorca, que 
indica que és un acord sense contingut econòmic, per la qual cosa no és susceptible de fiscalització 
prèvia. 

Finalment, reitera que no se crea cap nou consorci, sinó que se fusionen dues entitats en una sola. 
Torna a dir que, consegüentment, si el Consell de Mallorca era present en les dues entitats, és normal i 
lògic que també sigui present en l’entitat que resulti de la fusió esmentada. 

Diu que voldria que fos possible veure aquest consorci com una oportunitat de seguir sumant voluntats 
i esforços. Adverteix que tenen molta feina pendent i fa notar als representants de l’oposició que ni ells 
abans ni els actuals responsables ara no han aconseguit l’excel·lència ni la diligència necessàries en 
matèries com ara la dependència, que la gent reclama. Adverteix que encara hi ha retards en els 
pagaments i llistes d’espera. 

Considera que val la pena pensar i dissenyar noves fórmules per combatre i per millorar la gestió. El 
repte és comprovar si aquest nou instrument ajuda a millorar la gestió i l’atenció a les persones que la 
necessiten.  

Destaca també el nou repte de futur, que és la modificació de la Llei de règim local. Fa notar que el 
consorci no està fet per això, sinó que molt abans ja s’havia començat la tramitació de la seva creació, 
però també pot ser un instrument molt útil. 

Assenyala que el consorci, avui per avui, ha de ser vist no com una amenaça –com molts dels membres 
de l’oposició han volgut presentar-lo i fer-lo entendre- sinó com una oportunitat.  
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En conseqüència, basant-se en tots els arguments que ha explicat, i aportant tota la documentació que 
s’inclou a l’expedient, sotmeten els acords a l’aprovació definitiva, i la rectificació de l’acord 
d’aprovació inicial del 25/7/2013.  

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que s’alegra pel fet que la Sra. Cirer comenci la seva intervenció donant les gràcies a tothom que 
ha presentat al·legacions (persones que ho han fet individualment, diversos sindicats, partits polítics, 
Grups municipals, comitès d’empresa, etc.) però ho qualifica d’enorme cinisme, perquè tot i reconèixer 
l’alt nombre d’al·legacions (quasi 400), no n’han acceptat ni una. 

Fa notar que no han acceptat tan sols les que feien referència a qüestions de forma, com és el cas de la 
que ha reconegut que ha presentat el Grup MÉS per Mallorca, sobre un article que havia de fer unes 
determinades referències, però no en feia cap ni una d’aquelles a què se referia.  

Fa avinent que per aquest motiu ara se presentarà un problema, a l’hora de votar aquest punt, atès que 
el PP, formalment, ho ha desestimat al Grup MÉS per Mallorca, fins i tot aquesta que se referia a 
errades de forma. Consegüentment, si hi ha uns serveis jurídics que desestimen aquestes al·legacions 
concretes, entén que s’hauria de rectificar l’informe corresponent i no sap si s’ha fet o no s’ha fet.  

Diu que, curiosament, i la Sra. Cirer ho ha esmentat, l’article 5è dels estatuts diu que l’organització i el 
funcionament dels consorcis s’ajusten a principis de legalitat, serveis d’interès general, eficàcia, 
eficiència, estabilitat, transparència, participació, economia i cooperació. Destaca especialment la 
paraula participació, i demana a la Sra. Cirer què entén ella, exactament, per participació.  

Li fa notar que el que presenta ella avui al Ple és una proposta del tot unilateral per part de l’equip de 
govern de la institució, única i exclusivament.  

Considera que aquest fet també ha de fer pensar sobre què s’entén per democràcia, que és al cap i a la fi 
el que significa la participació. Fa notar que democràcia no significa posar un paperet dins una urna 
cada quatre anys, i que el partit que resulti guanyador si ho és per majoria absoluta pugui fer allò que 
vulgui, que és allò que estam acostumats a veure darrerament: imposició de polítiques de manera 
totalment unilateral, sense cap tipus de consens, ni amb els agents implicats ni amb l’oposició ni amb 
els treballadors ni amb les entitats del tercer sector també implicades. 

Per aquestes raons el seu Grup se qüestiona a què responen aquestes maneres de fer les coses, quina 
necessitat hi ha d’haver de crear un consorci. 

Retreu a la Sra. Cirer que ha fet ús de paraules que queden molt bé escrites, però no s’ha qüestionat 
quins són els problemes reals que té el Consell de Mallorca en la seva gestió diària que provoquin la 
creació d’un consens.  

Tampoc no se sap quins interessos hi pugui haver darrera la creació d’un nou consorci, en aquest cas. 
Fa avinent que se podria parlar d’obrir la porta a la possible privatització de serveis, o a precarietat pel 
que fa als llocs de feina, i evidentment amb una manca de qualitat dels serveis.  

Reitera que el que ha mancat, sobretot, dins aquest procés d’aprovació dels estatuts i especialment de la 
proposta de creació d’un consorci, és el que ha dit abans, explicar quina necessitat hi ha de crear un 
consorci i per quina raó el Consell de Mallorca ha de cedir competències no se sap molt bé a qui, i 
perdre així potestat en aquest sentit.  

Cal saber a qui beneficia aquest canvi i, molt especialment, quins són els problemes concrets actuals. 
Torna a refusar que la Sra. Cirer parli de coherència, eficàcia, etc perquè són conceptes que queden 
molt bé per escrit, però pel que fa a l’aplicació diària, s’han de conèixer els problemes reals que 
existeixen i quin és el motiu concret que fa necessària la creació d’un nou consorci.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que el Sr. Grup votarà en contra de la proposta.  

El Sr. GARAU (PSOE) intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Cirer que li repetirà una sèrie de comentaris que ja li va fer en una ocasió anterior.  

En primer lloc, assegura que el seu Grup no entén quina proposta positiva és aquesta. Vol saber què hi 
guanya, el Consell de Mallorca, participant en el nou consorci, perquè això és el que és: un nou 
consorci, que sorgeix d’un vell consorci, però és nou perquè ho són els seus estatuts. Evidentment, és 
fruit d’una fusió entre el consorci i la Fundació Balear per a la Dependència però és una cosa molt 
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estranya, un consorci que té set o vuit persones en la seva plantilla se fusiona amb una fundació que 
n’hi té més de 300.  

Recorda que l’esmentada fundació gestiona una sèrie de residències i de centres de dia i demana a la 
Sra. Cirer si aquesta gestió no s’hauria de passar a l’IMAS, que és competent en matèria de serveis 
socials. És obvi que si gestiona les residències públiques de Mallorca, i les residències concertades, 
també hauria de gestionar les residències d’aquesta fundació, i s’hauria d’eliminar el consorci.  

Observa que d’aquesta manera, amb el programa d’eliminació d’entitats públiques que té el Govern 
balear, no n’eliminarien un sinó dos, i és molt més conseqüent: se transfereixen aquests serveis al 
Consell de Mallorca, amb els mateixos doblers i personal, no és un cost afegit, com se varen transferir 
molts d’altres serveis i entitats en un altre temps, i se podria liquidar el consorci, atès que s’havia creat 
per fer inversions en obres i actualment no se’n fan.  

Fa notar que els consorcis tenen aquesta finalitat, començar i acabar, però el PP no ho fa. Si el PP 
defensa el principi d’una administració, una competència és obvi que no té sentit que ara tengui dues 
administracions amb una competència.  

Reitera que va en contra de la seva filosofia, i que no és només això, sinó que ara tenen una consellera 
nova que a més a més és regidora de l’Ajuntament de Palma. Demana: això és eliminar competències, 
és simplificar l’administració?.  

També fa avinent que tot aquest rebombori sorgeix arran del nomenament de la nova consellera, de 
forma que s’impulsa tot un procés que estava mort. Diu que no s’entén que se nomeni una nova 
consellera de Serveis Socials si el Consell de Mallorca té les competències sobre aquesta matèria.  

També diu a la Presidenta que el seu Grup vol un Consell de Mallorca igual que els de Menorca i el 
d’Eivissa, i no té cap idea diferent sobre el Consell de Mallorca, sinó la mateixa que tenen la resta dels 
consells insulars: defensa que el Consell de Mallorca faci allò que li pertoca fer i que no faci allò que 
no li pertoca.  

Reitera que correspon al Consell de Mallorca gestionar els serveis socials i l’atenció a la dependència. 
Refusa que el Govern balear impulsi la política d’atenció a la dependència, perquè no li pertoca fer-ho. 

Torna a demanar quin és el benefici que en treu el Consell de Mallorca amb la creació d’aquest 
consorci. Consegüentment, com deia abans el Sr. Ensenyat, tot això sona a una “operació fantasma” 
només de façana.  

Quant a la racionalització, diu que és absurd parlar-ne i demana: quina racionalització millor existeix 
que eliminar el consorci, que té només set persones, i traspassar els serveis de la fundació als consells 
insulars? No és racionalització, això? És clar que ho és, però la Sra. Cirer no ho defensa.  

Retreu a la Sra. Cirer que faci el mateix que la Presidenta del Consell de Mallorca, que és delegar-ho 
tot, totes les competències que pertoquen al Consell de Mallorca, per estar més tranquils, i que ho faci 
el Sr. Bauzá, president del Govern balear.  

Considera que en aquest cas la Presidenta ha tornat a seguir els dictats del Sr. Bauzá, perquè ha arribat 
a un acord amb el Sr. Rodríguez en el sentit de posar una nova consellera, que ha de ser de 
l’Ajuntament de Palma. Atès que la nova consellera té moltes ganes de fer política, la fa amb el 
consorci, que és una plataforma per una aplicació de la reforma local, on tots els serveis que ningú no 
vol (residències, centres de dia) perquè són un pes, acabaran en el consorci i des del consorci després, 
pot ser no durant aquesta legislatura però si el PP governa durant la propera legislatura, se privatitzaran. 
Diu que espera que no sigui així.  

Assegura que hi ha una altra cosa encara més preocupant, atès que tot i que el PP parli de transparència, 
de comptes públics, d’ètica, però després defensen un consorci, que és la cosa més opaca que hi ha. 
Recorda que tots els casos de corrupció de l’època de l’expresident Sr. Matas varen sorgir dels 
consorcis (Palma Arena, Ibatur, Turisme Jove, Cas Cola-Cao ....).  

Insisteix a afirmar que en tots els casos o que s’han jutjat, que se jutgen o que s’acabaran jutjant, hi 
participaven persones del PP des de consorcis i des d’empreses públiques.  

En conseqüència, insisteix a demanar per quina raó s’ha de crear un consorci, quan hi ha estructures 
públiques que poden fer aquesta feina. També demana per quin motiu no se transfereix la fundació al 
Consell de Mallorca i s’elimina el consorci.  
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Fa avinent que el motiu és que, en el fons, el PP està en contra d’allò que és públic, del servei públic 
com a interès general i allò que vol fer és privatitzar al màxim els serveis. Recorda l’espectacle recent 
que s’ha produït a Madrid amb la recollida dels fems, o el conflicte que existeix amb la sanitat, però el 
PP poc a poc i amb bones paraules va en la direcció de la gestió privada.  

Adverteix que la Sra. Cirer no els prendrà el pèl, atès que aquesta és una operació més de desprestigi 
del Consell de Mallorca, que se’n desfà dels seus compromisos i competències. Fa avinent a la Sra. 
Cirer que només té un vot, en la Junta Rectora del nou organisme, per la qual cosa no té cap sentit que 
digui que col·laborarà amb el Govern balear per gestionar els problemes de l’àmbit de la dependència.   

Afirma que és absurd, tot plegat, atès que és el Consell de Mallorca qui en té les competències, i la Sra. 
Cirer com a consellera executiva. És obvi que suposa delegar la seva potestat i la seva competència en 
el Govern balear, en el seu president el Sr. Bauzá.  

Per les raons que ha argumentat, anuncia el vot en contra del seu Grup a la proposta. 

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

Mostra la seva sorpresa pel to del Sr. Ensenyat durant la seva intervenció. Diu que no s’ho esperava ni 
estava acostumada tampoc a rebre una envestida com la que li ha fet. 

Quant als retrets de manca de participació i d’ignorar la voluntat de la gent i sobre el que l’oposició 
troba tan estrany, la creació d’un nou consorci, recorda que durant la passada legislatura el Sr. Garau 
també va presentar al Ple un altre consorci, no aquest mateix evidentment.  

Destaca que “el gran bot” el va fer ell, atès que l’any 2004 existia un consorci de Mallorca i va ser 
iniciativa del Sr. Garau unir-se a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Reitera que ho va fer ell, 
ho va situar dins l’àmbit autonòmic, de forma que hi havia consorcis a cada illa, cadascun pertanyia a 
entitats de la seva illa i a diferents moments de creació. L’any 2010 varen pensar que s’havia de fer un 
consorci autonòmic, per la qual cosa li adverteix que no és el PP qui deixa l’àmbit insular, la 
competència que el Sr. Garau estima tant, per passar a l’àmbit autonòmic.  

Atès que el Sr. Garau fa comentaris de discrepància, li recorda que ell va prendre la decisió que va 
considerar oportuna, mentre ho gestionava, i això és el mateix que farà el PP ara: farà allò que consideri 
que s’ha de fer, allò que la gent necessiti. 

Reitera el procés fet durant la darrera legislatura, en el sentit que el gran bot el va fer el Sr. Garau, tot i 
que aquest no ho vulgui assumir. Afirma que de l’àmbit insular va passar a l’àmbit autonòmic.  

A continuació s’adreça al Sr. Ensenyat.  

Li diu que, atès que reclama tanta participació, ha de mirar les actes del Ple en el qual se va acordar 
l’aprovació inicial, perquè comprovarà que hi ha fulls i més fulls dedicats a reproduir el debat 
corresponent, i és així com s’ha de fer. Assegura que ella és present avui al Ple per això mateix, durant 
el temps que faci falta, com fan la resta de membres de la Corporació.  

Quant al punt que s’ha esmentat, que se va presentar al Ple l’any 2010, i per rebatre els retrets del Sr. 
Ensenyat referits a la manca de debat i de possibilitats de donar l’opinió, llegeix com a exemple la 
intervenció que va fer el Sr. Garau per proposar passar d’un consorci insular a un consorci autonòmic. 
Fa notar que ara el PP fusiona en una, a proposta del Govern balear, dues entitats que hi són. En canvi, 
el Sr. Garau proposava el següent: d’un consorci de Mallorca fer-ne un d’autonòmic, és a dir, pegar el 
bot fins a l’altra administració, i va ser així.  

Recorda que l’acta esmentada reprodueix el següent: “Són consorcis que va crear el Govern balear 
l’any 2004 i que en el decurs d’aquests sis anys s’ha vist que no aportaven un valor específic, i per tant 
amb la creació d’un sol consorci. Consideram, tots els consells insulars representats a la conferència 
sectorial,  que es guanya eficiència i d’altra banda els consells insulars tampoc no perden ni els drets ni 
les obligacions que tenien abans. 

Així doncs, es tracta d’un procés de racionalització que sembla correcte. Per tant, demana el suport de 
tots els Grups polítics a aquest acord, que requereix tenir majoria absoluta.”  

Fa avinent que és justament el mateix que se fa ara, és el que ella pot subscriure.  

També fa notar que si se cerquen més actes, hi ha d’haver més explicacions del Sr. Garau, que en sap 
tant i que té tan clars els principis pels quals s’han de regir els serveis socials. Ho reconeix, però també 
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li fa saber que l’aprovació inicial que va presentar aleshores el Sr. Garau va ser aquesta, en els termes 
que s’han reproduït abans.  

Recorda que tot seguit la Sra. Puig (PP) va respondre, en una intervenció de dos o tres paràgrafs en 
comptes de fer-ho en un i tot seguit va proposar fer-ne l’aprovació definitiva (el mateix que se presenta 
avui). Observa que potser es va fer un debat un poc més encès, però l’aprovació definitiva no se va 
presentar a cap Ple, perquè no hi va haver cap esmena, i en conseqüència se va aprovar de forma 
automàtica la creació del consorci. 

Reconeix que el Sr. Garau, amb un text de sis retxes va ser del tot convincent, mentre que ella amb 50 
folis no aconsegueix convèncer: és la diferència que hi ha entre ambdós. Tot i això, assegura que ella hi 
tornarà a insistir, en la mateixa direcció. 

Assenyala que és molt difícil debatre sobre fets “futuribles”. Recorda que la Presidenta ja ho ha 
advertit, atès que els Grups de l’oposició tenen tendència a fer-ho.  

Refusa el comentari sobre “maniobra obscura” i afirma que si per alguna cosa s’ha caracteritzat el Sr. 
Bauzá ha estat per anunciar –potser a vegades massa aviat, per la qual cosa ha hagut de tornar enrere 
alguna decisió- totes aquelles coses que estava disposat a fer. No s’ha amagat darrera cap maniobra ni 
darrera cap figura, consorci, etc. sinó que quan ha tengut una idea l’ha anunciada talment. Per aquesta 
raó, no té cap sentit que hi vulguin veure maniobres amagades o un procés de privatització determinat; 
el punt d’acord és el que és, tot i que l’oposició voldria que fos una altra cosa, per fer batalla política. 
Lamenta defraudar les seves expectatives, en aquest sentit, perquè allò que se presenta avui només és, 
senzillament, el que ha explicat.  

Quant a la pregunta sobre què passarà demà, respon que els treballadors de l’IMAS que ara són aquí i 
molts d’altres que no hi són, i ella mateixa, se n’aniran a l’IMAS, a les diferents seus de treball que té 
aquest organisme. Si ocorre per exemple d’aquí a un mes, o dia 1/1/2014, o el 31/12/2014, faran el 
mateix, es trobaran en el mateix lloc de feina, en les mateixes condicions laborals que tengui cada 
moment concret (possibles augments de sou o no, cobrant o no cobrant les pagues extra, etc però 
seguiran igual).  

Refusa l’alarma que s’ha creat sobre la privatització de serveis, sobre tancaments i canvis de situació 
del personal, etc. No admet tampoc que s’afirmi que el Consell de Mallorca vol que el Sr. Bauzá faci 
tota la seva feina, perquè ella vol fer la que li pertoca fer, de la mateixa forma que el Sr. Bauzá i la 
consellera de Serveis Socials faran també la feina que els correspongui.  

Reitera que ella farà la feina que li han encomanat la Presidenta del Consell de Mallorca i la ciutadania 
d’aquesta illa. Per aquesta raó, es mantendrà dins l’àmbit de les seves responsabilitats i farà nous 
programes si en pot fer. 

Demana als membres de l’oposició que siguin més responsables, que cerquin en els pressuposts per 
veure si troben les partides destinades a les actuacions que anuncien que passaran, com ara acomiadar 
gent i tancar centres, atès que se suposa que aquesta decisió costa doblers i si fos així hauria de constar 
en alguna partida pressupostària. 

Assegura que la consellera-executiva de Funció Pública, la Sra. Roig, no hi és quan treballen sobre els 
esborranys dels pressuposts. 

Diu que no entén el Sr. Garau quan diu que vol el mateix que la resta dels consells insulars, perquè el 
Consell de Menorca ja hi és, dins el consorci, i el Consell d’Eivissa ja ha ratificat els estatuts i el 
Consell de Formentera també ho ha fet. Comenta que el Consell de Menorca els ratificarà després que 
ho faci el Consell de Mallorca. Li fa notar que, si és cert que vol ser com ells, ha de fer el mateix.  

Ja sap que l’oposició estarà en el seu món, i voldrà fer política d’una qüestió que no ho és, per fer 
política, –tant si agrada com si no agrada- sinó per seure’s en una mateixa taula i fer feina conjunta amb 
el Govern balear i amb els consells insulars, per prendre decisions conjuntes. Òbviament, diran que sí 
d’allò que interessi i refusaran tot allò que no beneficiï  al Consell de Mallorca ni a la ciutadania de 
Mallorca.  

Reitera, per acabar, que ella hi vol ser present, en aquesta Junta Rectora, atès que si hi són representats 
el Govern balear i els altres consells insulars, és obvi que ella també té la responsabilitat de ser-hi.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 
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Diu que no és cert que estàs enfadat ni que pretengués donar-li una “repassada”. Observa que,  
senzillament per allò de “la dona del César no només ha de ser honrada, sinó que també ho ha de 
semblar”, està bé que la Sra. Cirer començàs la seva intervenció amb un agraïment general a tothom 
que ha presentat al·legacions en contra de la proposta. 

Assenyala que quan se parla de participació significa arribar a un acord i és important tenir present que 
la Sra. Cirer serà consellera durant quatre anys, i després s’ha de veure què passa. En conseqüència, 
considera que com a mínim s’haurien de prendre per consens tots aquells acords que superen una 
legislatura. Ho considera important, atès que no se sap qui governarà durant la legislatura següent.  

Fa notar que arribar a acords no significa només deixar que la gent expressi la seva opinió, sinó tenir en 
compte també aquesta opinió i incorporar-la. Assegura que s’ha referit a això, bàsicament, quan ha 
parlat de participació i d’arribar a acords.  

Reitera el retret que ha fet sobre l’exposició que ha fet la Sra. Cirer durant la seva primera intervenció, 
perquè tot i quedar clar des de l’inici que no s’acceptava cap ni una de les al·legacions que s’han 
presentat, ha mantingut la seva actitud de no escoltar els arguments dels Grups de l’oposició. El seu 
Grup entén que no és aquesta, la forma oportuna de gestió. 

Quant al retret que ha fet la Sra. Cirer sobre l’alarma social que se crea, li fa notar que ara mateix ella 
parla com a consellera-executiva de Benestar Social, com a responsable d’una àrea de gestió del 
Consell de Mallorca i com a tal té plena potestat per prendre decisions i ha de saber que si se crea 
aquest consorci ella només tendrà un vot, per la qual cosa la decisió de privatitzar o no un servei ja no 
dependrà només d’ella, sinó d’una altra “història” que s’ha creat o que se vol crear. És aquest, el bessó 
de la qüestió.  

En relació a l’esmena que havia presentat el Grup MÉS per Mallorca sobre un errada de forma, diu que 
voldria que el secretari general del Consell de Mallorca se pronunciàs, perquè al seu Grup com a tal li 
han desestimat l’al·legació, basant-se en un informe jurídic.  

En conseqüència, si ara no se modifica, entén que l’acord pot ser nul de ple dret. Si fos així, i si fins i 
tot després se procedís a fer la votació, és evident que s’hauria d’impugnar l’acord. Abans que se pugui 
produir aquesta situació, creu que és necessari que el secretari general informi sobre aquesta qüestió. 

Adverteix que després d’haver-se donat una resposta al seu Grup polític, amb un informe tècnic i 
jurídic, en sentit negatiu, no sap si és vàlida una intervenció d’esmena in voce en el Ple, quan de fet el 
seu Grup ja va advertir en el moment de l’aprovació inicial, en el Ple de juliol de 2013, i no s’ha tengut 
en compte aquest punt fins a dia d’avui.  

Retreu que no s’hagi fet la modificació oportuna, tot i haver tengut una sèrie de mesos per fer-ho. 
Torna a dir que no té clar que se pugui fer in voce, en el Ple d’avui en què s’aprova definitivament 
aquesta proposta.  

Reitera la petició per conèixer quin és el parer de la Secretaria General, per saber si és oportú o si no ho 
és, fer l’aprovació definitiva d’aquests estatuts.   

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Pel que fa als retrets que ha fet la Sra. Cirer referits a les decisions sobre els consorcis, preses durant la 
darrera legislatura, diu que l’únic que fan és crear fum, per enredar, però no hi tenen res a veure.  

Li recorda que durant l’etapa de govern del Sr. Matas, el PP va crear un consorci per cada illa i, a més, 
un consorci per a les Illes Balears. Evidentment, era un desgavell i un absurd, perquè el Govern central 
no traspassava al Govern balear ni doblers ni competències i se va decidir eliminar almenys els 
consorcis.  

Reitera que el consorci que hi ha actualment era un consorci per a la inversió pública que feia el 
Govern balear i permetia que els representants de tots els consells insulars hi fossin presents, per poder 
opinar, però res més.  

En canvi, la fundació ja era una altra cosa, perquè gestionava les prestacions per a la dependència. Diu 
que la consellera de Serveis Socials del Govern balear, la Sra. Josefina Santiago i ell mateix, varen 
establir un pla per tal d’eliminar la fundació amb la intenció d’anar passant tot allò que fos possible des 
de la fundació cap als consells insulars i, en tenir-ho tot traspassat, la fundació s’eliminava.  
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Torna a dir que el consorci tenia com a finalitat fer obres, no era per fer gestió. Fa notar  que el PP 
s’apunta a un consorci per fer gestió, també per fer gestió, en una competència que és la seva, en una 
Junta Rectora en la qual la Sra. Cirer només hi té un vot sobre cinc que en tendrà el Govern balear. Per 
aquesta raó, adverteix que si el Govern balear considera que la residència d’Inca no funciona, ni la de 
Campos, i la d’Alcúdia té molts de problemes,  les pot ficar dins el consorci i, des d’aquí, ja se veurà 
com ho gestionen.  

Assegura que el PP, com a procés lògic que també ha aplicat en altres comunitats autònomes, ha 
centralitzat per després privatitzar, acomiadant tot el personal que sigui necessari per després privatitzar 
els serveis. Reitera que és això, el que ha fet el PP; serà fantàstic si no ho fan, però considera que el seu 
Grup ha de mirar més enllà. 

Fa notar que una decisió racional i eficient és treure el consorci i transferir la fundació al Consell de 
Mallorca. És el que respon al principi del PP: una competència, una administració. En comptes de fer-
ho bé, fan un embull, un nyarro i volen vendre la convicció que això és eficiència i cooperació, 
participació i racionalització.  

Ho defineix com una “fantasmada” del Partit Popular per poder tenir la Sra. Sandra Fernández al 
Govern balear fent alguna cosa i poder-la tenir com a consellera, amb la intenció de privatitzar els 
serveis i acomiadar els treballadors, quan arribi el moment adequat.  

Reitera que és aquesta, la intenció del PP.    

La Sra. CIRER intervé a continuació per tancar el debat. 

Atès que el Sr. Ensenyat reclama insistentment que se pronunciïn els serveis jurídics, li assegura que en 
tot moment han estat en contacte de forma coordinada, durant tot el procés de resolució de les 
al·legacions. 

Assegura també que els seus agraïments estaven motivats pel fet que els ha ajudat molta gent, durant 
tot aquest procés. Per bé que el Sr. Ensenyat ho qualifiqui com a cinisme, ella ho considera una qüestió 
d’educació. Adverteix que ella sol dir allò que sent, agradi o no agradi i reitera que ella, en aquests 
moments, sent agraïment per moltes coses. 

Fa notar al Sr. Ensenyat que li sembla perfecte el fet que els representants sindicals siguin presents a la 
Sala de Plens i que aplaudeixin les intervencions dels Grups de l’oposició, i ho agraeix, perquè han de 
defensar allò que considerin correcte. En canvi, no li semblaria bé que no haguessin vengut si no 
aprovaven aquest consorci, perquè no seria responsable i la coherència, dins la nostra societat actual, és 
d’agrair.  

Reitera que en tot moment han actuat de forma coordinada amb els serveis jurídics. Afirma que no 
presenta aquesta proposta ni aquesta modificació d’acord perquè en un moment determinat s’hagi 
“iluminat”. Tampoc no considera haver fet un nyarro, com afirma el Sr. Garau.  

Diu que, tot i que té molta voluntat política, i ganes de fer actuacions concretes i de solucionar i dur 
endavant programes, reconeix que ella no té coneixements jurídics a bastament i necessita molta ajuda 
dels tècnics de tots els estaments de la institució per tirar endavant expedients com aquest. En aquest 
cas, atès que es tracta d’una errada material, se va estimar que el més correcte era modificar aquests 
punts. 

També considera que és obvi que no se pugui dir que l’acord entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació, perquè no depèn només del Consell de Mallorca. Recorda que el Consell de Menorca 
encara no ha fet el tràmit d’aprovació definitiva i que quan tots els consells insulars ho hagin fet sí que 
podran entrar en vigor els nous estatuts. En conseqüència, els serveis jurídics adverteixen sobre tots els 
aspectes formals indicant què és el més correcte en cada cas.  

Si, tot i això, el Sr. Ensenyat vol que ho confirmi el Secretari General, ella també quedarà més 
tranquil·la.  

Comenta a la Presidenta que encara no ha acabat la seva intervenció, sinó que la reprendrà, si no hi ha 
cap inconvenient, en acabar l’aclariment del secretari general. 

El Sr. MAS (secretari general) informa que si es tracta d’un simple error material no hi ha cap 
problema. La llei permet rectificar els errors materials en qualsevol moment, perquè els errors materials 
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són una circumstància de fet, no una circumstància de dret. Si s’esmenta un article quan se n’hauria 
d’esmentar un altre no hi ha cap problema perquè ara, en aquest moment, s’esmeni aquest error.  

La Sra. CIRER reprèn la seva intervenció. 

Quant a les qualificacions de nyarro que fa el Sr. Garau, li adverteix que el primer nyarro el degué fer 
ell, l’any 2010.  

Li torna a recordar, amb caparrudesa, perquè ha d’entendre que els actuals responsables del govern del 
Consell de Mallorca són hereus de les actuacions que ja s’havien fet. És obvi que si no hagués existit 
aquest consorci autonòmic difícilment podrien ara fusionar la fundació i el consorci. 

Sobre les al·lusions que ha fet a les futures privatitzacions, assegura que no és aquesta la idea de ningú i 
si en algun moment ho fos, és evident que faria falta moltíssim de temps per fer tot el que el Sr. Garau 
apunta que podria fer-se en un moment determinat. Per aquesta raó li demana que sigui realista pel que 
fa a la situació. 

Li recorda que ja des de l’inici se va dir que aquest consorci i el Consell de Mallorca mantendrien les 
seves mateixes competències i que se passaria al consorci allò que se consideràs que hi havia de passar, 
però si el Consell de Mallorca vol seguir gestionant els seus recursos, ho farà.  

Diu al Sr. Garau que allò que ha de fer ell és ser valent i fer el següent: dir que quan governi la Sra. 
Armengol o la Sra. Calvo sortiran d’aquest consorci, com a Consell de Mallorca, tot i que la resta de 
consells insulars i el Govern balear hi continuïn integrats. Li demana que ho anunciï així de clar, 
perquè si té tan clar que és un nyarro  ha de ser coherent i valent, i ha d’afirmar el que li ha indicat 
abans.  

Reitera que seria el millor que pogués fer, seria valent i coherent i no existiria cap dubte sobre allò que 
pensa i que fa. En canvi, li fa avinent que el que fa ell no és la postura ètica que reclama per a les 
actuacions del PP.  

Assegura que allò que fa el Sr. Garau és dir no a tot i sumar-se ara a unes opinions en contra però està 
també darrera la roca pensant: “ja ho veurem”, amb la intenció de mantenir, en governar, allò que han 
fet els altres, allò que ell tant ha criticat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova (amb la incorporació de les correccions d’errades) per denou 
vots a favor (PP), cap abstenció i tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

Conseqüentment la proposta resta aprovada amb el següents termes: 

1. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en base als fonaments que 
consten en els informes emesos per la Presidència i pels serveis jurídicoadministratius 
de l’IMAS. 

2. Comunicar al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes 
Balears que a l’article 56.3 hi ha una errada material en la referència que es fa a 
l’article 51, que ha de ser fer referència a l’article 54, i instar-lo per tal que l’òrgan 
competent tramiti la pertinent rectificació d’errades materials. 

3. Aprovar definitivament la ratificació de l’acord de la Junta Rectora del Consorci de 
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, celebrada dia 6 de març de 
2013. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7040  a  A  Nº 7085. 

El secretari general     La presidenta 

 
 


