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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
ACIB Agència Cooperació Internacional de les Illes Balears
AECIB Agència d'Emigració i Cooperació de les Illes Balears
ATB Agència de Turisme de les Illes Balears
BITEL Balears Innovació Telemàtica
BOCAIB Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
BORME Boletín Oficial del Registro Mercantil
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CIDTUR Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i Innovació en
Turisme
COFIU Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries
COFUC Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció
Exterior de la Cultura de les Illes Balears
CPPF Consell de Política Fiscal i Financera
CSMDIB Fundació per al Conservatori de la Música i Dansa de les Illes
Balears
EBE Consorci Escola Balear de l'Esport
ENB Espais de Natura Balear
EPE Entitat pública empresarial
EPRTVIB Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears
ESADIB Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears
F BIT Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
FESMAE-IB Fundació per als Estudis Superiors de Música o Arts
Escèniques de les Illes Balears
FICOBALSA Fires i Congressos de Balears, SA
FMO Fundació Mateu Orfila
GESMA Gestió Sanitària de Mallorca
IBABSA Institut de Biologia Animal de Balears, SA
IBANAT Institut Balear de la Natura
IB-Blau Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic
Sostenible de les Illes Balears
IB-JOVE Institut Balear de la Joventut
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IBIT Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica
IDI Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
IEB Institut d'Estudis Baleàrics
ILLESPORT Fundació per a l'Esport Balear
INESTUR Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears
MINHAP Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
OCEX Òrgans de Control Extern
PGCAIB Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
RIB Radio de les Illes Balears
SA Societat anònima
SAT Societat Agrària de Transformació
SAU Societat anònima unipersonal
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
SEMILLA Serveis de Millora Agrària i Pesquera
SITIBSA Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
TRAMBADIA Tramvia de la Badia de Palma
TVIB Televisió de les Illes Balears
UFEB Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (en endavant, l'SCIB) és l'òrgan al qual correspon
la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les
Illes Balears, sense perjudici de les competències que corresponguin al Tribunal de Comptes,
d'acord amb el que estableixen els articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei
orgànica que el regula.
La Llei 4/2004, de 2 d'abril, de I'SCIB, regula aquesta institució.
En els programes d'actuacions de l'SCIB per als anys 2017 i 2018, aprovats pel Consell els dies
20 de desembre de 2016 i 20 de desembre de 2017, respectivament, es va preveure
l'aprovació de l'Informe sobre els processos d’extinció d’entitats dependents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental.
L'article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització s'ha d'exposar
mitjançant informes o memòries, que s'han d'elevar al Parlament i publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental.
La iniciativa del procediment de fiscalització dels processos d’extinció d’entitats dependents de
les comunitats autònomes prové del Tribunal de Comptes, a qui, de conformitat amb els articles
136 i 153 d) de la Constitució espanyola i amb els articles 2, 9, 12 i 13 de la Llei orgànica
2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, correspon el control econòmic i pressupostari
del sector públic.
L’article 29 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, regula les
relacions del Tribunal amb els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. En
aquest sentit, el Tribunal Comptes va comunicar a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears la voluntat d’elaborar, juntament amb els OCEX, un informe específic sobre els efectes
de la reestructuració del sector públic empresarial i institucional en les comunitats autònomes
durant el període 2010-2016.
El mes d’octubre de 2016, va tenir lloc la reunió de la Comissió de Coordinació de Ccomunitats
Autònomes entre el Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern (OCEX), on es va
acordar realitzar coordinadament entre 2017 i el primer semestre de 2018 una fiscalització
sobre la matèria esmentada pels diferents òrgans de control de cada una de les comunitats
autònomes, la qual es reflectiria en un informe individualitzat de cada un dels OCEX i en un
altre informe global del Tribunal, que recolliria els resultats parcials obtinguts respecte de cada
un dels àmbits autonòmics analitzats pels OCEX i pel mateix Tribunal de Comptes per al cas de
les comunitats autònomes sense òrgan de control extern propi.
Durant l’any 2017, els OCEX i el Tribunal de Comptes varen mantenir una sèrie de reunions per
concretar aquesta col·laboració. El Ple del Tribunal de Comptes va aprovar unes directrius
tècniques de fiscalització, que han servit d’orientació per al treball realitzat pel conjunt dels
OCEX, inclosa aquesta Sindicatura de Comptes.
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En conseqüència, aquesta fiscalització s’emmarca dins l’àmbit de la col·laboració i la
coordinació entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
d’acord amb les competències previstes en la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
Amb aquesta finalitat, i fent ús de les competències reconegudes en la Llei 4/2004, I'SCIB emet
aquest Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental, d'acord amb les Directrius tècniques aprovades pel Consell de I'SCIB l'11
d'octubre de 2018. Durant el procés d'elaboració de l'Informe, i per a una exposició més clara
del contingut, se n'ha modificat l'estructura dels apartats II i III actuals.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l’Informe, tret dels casos en què
s'especifica el contrari, s'expressen en milers d’euros. Internament, s'ha treballat amb les xifres
en euros i en cèntims d’euro. Les xifres que apareixen en l'Informe són les originals
reconvertides a milers d'euros amb la utilització del format de visualització de zero decimals, tot
i que conserven la totalitat de les xifres. Es fa constar la xifra 0 quan l'import és inferior a 500
euros, mentre que, quan la quantia és 0, apareix el signe -. La coherència interna és absoluta,
tot i que, si només es consideren les xifres que figuren en l'Informe, apareixen, en alguns
casos, diferències degudes al format de visualització de les dades.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació i les
recomanacions, en lletra cursiva i negreta.
Ha fet tot el treball un equip integrat per dos auditors sota la direcció de la cap d'àrea, amb la
col·laboració dels serveis administratius de I'SCIB.

2. MARC NORMATIU
En el marc de les normes generals de la Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978;
l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears; la Llei orgànica de finançament de les comunitats
autònomes, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, la CAIB està subjecta directament al que disposa el 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; la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB; les lleis de
pressuposts anuals, i els decrets de desplegament, a més de diversos decrets i ordres
específics que resulten aplicables i que es detallen en l'Annex I.1, que s'adjunta a aquest
Informe.
A part de les normes generals enunciades en el paràgraf anterior, i sense perjudici de la
normativa específica que es detalla en l'Annex I.1, s'han tingut en compte els diferents acords
adoptats pel Consell del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa al
Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental des de l'exercici 2012 fins al 2016.

3. OBJECTIUS
Aquesta fiscalització té un caràcter mixt, de compliment i de gestió, ja que comprèn tant l’anàlisi
del compliment de la normativa aplicable als processos d’extinció de les entitats dependents del
sector públic autonòmic com la verificació de la consecució efectiva dels objectius establerts en
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els projectes de reestructuració i reordenació del sector públic instrumental de les Illes Balears
aprovats pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En conseqüència, els objectius per a aquesta fiscalització són els següents:


Verificar que el procés seguit per a l'extinció d'ens s'ajusta a la legalitat i a la
planificació autonòmica.



Examinar la necessitat originària i, si escau, el manteniment, per mitjà d'un altre òrgan
o entitat autonòmica, de l'activitat o funció per a la consecució de la qual es va crear
l'ens extingit.



Analitzar la repercussió econòmica de la mesura extintiva per a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, especialment en relació amb el personal.



Verificar la destinació dels actius i els passius.

4. ÁMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL
L’àmbit subjectiu de fiscalització comprèn els ens dependents de la CAIB amb participació
autonòmica directa o indirecta superior al 50 %, excloent-ne la Universitat de les Illes Balears.
S’hi inclouen les entitats següents:


organismes autònoms;



entitats públiques empresarials;



societats mercantils públiques;



fundacions del sector públic autonòmic, i



consorcis autonòmics

L'anàlisi queda restringida als ens extingits, que hagin iniciat el procés d’extinció a partir de l’1
de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2016, encara que en aquesta darrera data no
l’hagin finalitzat, i que es detallen en l’Annex quadre núm. I.2, sense incloure altres mesures de
reordenació distintes de l’extinció, com reestructuració de plantilles o reducció de despeses en
entitats subsistents.
Pel que fa als consorcis, també s'han tingut en compte els casos en què el percentatge és igual
al 50 %. Aquest criteri alternatiu s'explica en les directrius tècniques del Tribunal de Comptes,
que considera en l’àmbit subjectiu de l’Informe els consorcis amb una participació del 50 %.
Pel que fa a l’àmbit objectiu de la fiscalització, comprèn l’anàlisi dels processos extintius que
s’han dut a terme d’acord amb els plans o mesures de reestructuració aprovats pel Govern de
la CAIB i els efectes que han tingut, si escau, pel que fa a la despesa i al nombre d’empleats en
els casos en què sigui possible determinar-los.
Respecte a l’àmbit temporal, la fiscalització es refereix als exercicis 2010-2016, si bé hi pot
haver referències a exercicis anteriors i posteriors, si així escau per a una millor consecució
dels objectius de la fiscalització, si hi ha fets ocorreguts en dates anteriors o posteriors al
període de temps indicat. Per tant, en aquest Informe, s'analitzen ens els processos d'extinció
dels quals no formen part dels plans de reestructuració de la CAIB, donat que es varen iniciar
en el 2012.
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D'altra banda, els criteris i les tècniques que s’han aplicat a la fiscalització són els generalment
acceptats en la realització de treballs d’auditoria d’entitats públiques, i especialment els
principis i les normes d’auditoria elaborats per la Intervenció General del’Estat, la Comissió de
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat espanyol, i també, supletòriament,
les Normes tècniques d’auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Les actuacions de la nostra fiscalització s'han centrat en tres vessants: orgànica, funcional i
econòmica.
1. Orgànica:
S'ha procedit a:
-Determinar i identificar les entitats afectades pels processos d’extinció.
-Analitzar les normes per les quals es decideix l’extinció de l’entitat, en les quals es
concreti la causa justificativa de la mesura.
-Comprovar el compliment del termini previst per a la finalització del procés extintiu.
2. Funcional:
S'ha procedit a:
-Analitzar les activitats o funcions constitutives que varen donar lloc a la creació de
l’entitat extingida i, si escau, l’entitat que assumeix les seves activitats, i concretar el
procediment d’extinció (fusió, absorció, adscripció directa per l’ Administració, etc.).
-En cas de la creació d’un nou ens per a la realització de les dites activitats, ja sigui en
el moment de l’extinció o amb posterioritat, valorar si l’extinció constitueix en la pràctica
un simple canvi de denominació o forma jurídica.
-Si les esmentades funcions o activitats no reverteixen en un altre òrgan o entitat,
analitzar la necessitat del seu acompliment i si l’eliminació es deu a una duplicitat de
funcions per la coexistència de dues entitats amb el mateix objecte.
3. Econòmica:
S'ha procedit a:
-Concretar el pressupost, amb indicació específica del cost de personal i el nombre
d’efectius existents en el moment de l’extinció.
-Comprovar el registre comptable que reflecteixi la destinació dels actius i els passius
de l’entitat extingida.
En la majoria dels casos, aquests traspassos, els varen auditar auditors externs de les
entitats i, pel que fa als casos de la integració dels actius i els passius en
l’Administració general de la Comunitat Autònoma o en el Servei de Salut de les Illes
Balears, es varen fiscalitzar en els informes de l'SCIB del Compte general de la CAIB
dels exercicis corresponents.
-Valorar, en la mesura en que sigui possible, la repercussió de l’extinció, sobretot pel
que fa al cost de personal.
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Donat que l’SCIB no ha fiscalitzat cap dels ens extingits, no es disposa d’informació suficient
per poder analitzar les sinergies en matèria de despeses en els casos en què hi hagi fusions
amb altres ens.
Per dur a terme aquest treball, la Sindicatura s’ha basat, fonamentalment, en la documentació
complementària tramesa en les fiscalitzacions dels comptes generals corresponents de la CAIB
dels exercicis 2010-2016 respecte a les entitats dependents de la CAIB, en les quals s’han
aportat: còpies del suport documental relatiu a liquidacions, dissolucions, integracions i
qualsevol modificació de les entitats del sector públic autonòmic que es va produir, com ara
escriptures de dissolució i liquidació, acords de juntes de govern de dissolucions, acords del
Consell de Govern i altres publicats en els BOIB corresponents, a més de les còpies dels
comptes anuals i informes d’auditoria financera i de compliment de legalitat de les entitats
extingides i absorbents, si escau.
La informació disponible de cadascun dels ens afectats pel procés de reestructuració no ha
permès calcular l'estalvi ni real ni potencial en matèria de personal, la qual cosa és així perquè
durant tot el període d'anàlisi han coincidit retallades de sou i reduccions de personal en
gairebé tots els ens del sector públic instrumental. Per tant, no és possible atribuir
inequívocament les reduccions en els efectius i en les retribucions del personal adscrit als ens
objecte de l'estudi al procés de reestructuració.
A més, com a procediment complementari per dur a terme aquesta fiscalització, l'SCIB ha
sol·licitat a la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears informació
respecte als processos d'extinció de les entitats en les quals la CAIB té una participació
superior al 50 % i igual al 50 % per al cas dels consorcis, com a conseqüència de la
reestructuració del seu sector públic instrumental i sobre la reducció d'efectius que han finalitzat
en els tribunals amb sentències desfavorables per a l'Administració, o que varen implicar
readmissions, pagaments dels salaris de tramitació o indemnitzacions al personal afectat i el
seu cost, pel que fa a les entitats de la CAIB que s'han extingit en els exercicis 2010-2016.
La resposta que l'SCIB ha rebut de l'Advocacia de la CAIB té les limitacions següents, que
transcrivim a continuació:


Respecte a la informació dels ens públics instrumentals, únicament li consten els plets
en els quals l'Advocacia ha intervingut en representació i defensa en judici de l'ens en
qüestió, de conformitat amb el que recull l'article 27 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la CAIB.



L'execució dels títols judicials correspon als òrgans gestors dels quals depenien els ens
contra els quals s'interposen els plets. Per tant, l'Advocacia, excepte en els casos en
què s'insta expressament l'execució, no té coneixement d'aquesta circumstància, ni,
per tant, del cost real d'aquestes reduccions d'efectius o si efectivament s'han pagat i
en quina quantia.



L'aplicació informàtica que utilitza l'Advocacia de la CAIB és bàsicament una eina de
tramitació de plets que es pot utilitzar, amb limitacions, com una base de dades, la qual
té uns paràmetres, uns registres i uns camps concrets que no són coincidents amb les
dades que ha sol·licitat l'SCIB.



Les quanties dels plets sofreixen modificacions durant la tramitació del procés; es a dir,
post ser que no coincideixi la quantia de la demanda amb la que fixa el jutge ni amb la
de les sentències successives, en el seu cas, o amb la finalment fixada en execució del
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títol judicial i, en qualsevol cas, a la base de dades de l'SCIB no es fa un registre
sistemàtic del cost real que suposen.
En conclusió, no es disposa d'informació que permeti conèixer quin ha estat el cost final de la
reducció d'efectius que varen acabar als tribunals, amb sentències desfavorables per a
l'Administració, que varen comportar readmissions, el pagament de salaris de tramitació o
indemnitzacions al personal afectat.

6. RESPONSABILITAT DEL CONSELL DE GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I
ALTRES ÒRGANS
El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim òrgan
responsable de la reestructuració del sector públic instrumental de la CAIB, entès com un
procés que es va iniciar en l’exercici 2010 i que abasta un conjunt de mesures i operacions de
fusió, absorció i extinció d’ens integrants del sector públic.
A una escala inferior, els òrgans de govern de les entitats afectades per la reestructuració són
responsables de realitzar totes les actuacions necessàries per executar les mesures previstes.
D’altra banda, mitjançant el Decret 93/2011, de 2 de setembre (BOIB núm.134, de 8 de
setembre de 2011), es va crear la Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, la
Comissió). Aquesta Comissió va elaborar un pla de reestructuració dels ens del sector públic
autonòmic, d'acord amb el que recull la disposició transitòria primera de la Llei 7/2010, i va
proposar la supressió, la refosa o la modificació dels ens en què ho fessin recomanable raons
de simplificació, economia, eficàcia i eficiència en la gestió i a la vegada d'acord amb els
principis de racionalització de les estructures, simplificació administrativa i estalvi de costs.
També l’article 81.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, va
establir que totes les administracions públiques havien d’establir un sistema de supervisió
contínua dels ens dependents, per comprovar si subsistien els motius que varen justificar-ne la
creació i si se sostenien financerament. Aquest sistema havia d’incloure la formulació expressa
de propostes de manteniment, transformació o extinció.
Amb l’objectiu de dotar la Comissió de permanència i noves funcions, mitjançant el Decret
40/2016, de 15 de juliol, se'n va modificar la denominació, se'n varen redefinir les funcions i es
va configurar com un instrument de supervisió contínua dels ens integrants del sector públic
instrumental autonòmic.
D'altra banda, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (IGCAIB),
en qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública, és la responsable de centralitzar les
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administració Pública (MINHAP) de la
informació econòmica financera corresponent a la CAIB.
Els diferents òrgans descrits en els paràgrafs anteriors han de garantir que les activitats de
reestructuració del sector públic siguin conformes ales normes aplicables i establir els sistemes
de control intern que considerin necessaris per a aquesta finalitat.
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7. RESPONSABILITAT
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes es limita a expressar una conclusió sobre el
grau d'execució dels plans de reestructuració del sector públic instrumental en el període 20102016 i sobre si els procediments seguits s'han adequat a la normativa aplicable sobre extinció
d’ens dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la
reestructuració del sector públic, i a indicar en quina situació es troben en el moment de
l'emissió d'aquest Informe, basat en la fiscalització realitzada i amb l’abast descrit en l’apartat
I.4 d’aquest Informe, si bé cal comentar que una part dels processos d'extinció fiscalitzats ja
havien estat analitzats en els exercicis en què es varen produir les extincions i que estaven
inclosos en els Informes de l'SCIB del Compte general de la CAIB dels exercicis corresponents.
L'SICB ha dut a terme la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat limitada sobre si la gestió dels
processos d’extinció d’ens s’ha efectuat d’acord amb la normativa aplicable, en els aspectes
significatius. En aquest sentit, una fiscalització requereix aplicar procediments per obtenir
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions d’extinció d’ens revisades.

8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar a la presidenta de la Comunitat
Autònoma, i també a les persones que varen ocupar aquest càrrec durant part del període
fiscalitzat, perquè hi poguessin formular les al·legacions i presentar els documents i els
justificants que es considerin adients, de conformitat amb el que disposa l'article 30 del
Reglament de règim interior de I'SCIB.
Finalitzat el període d’al·legacions, només es va rebre un ofici de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dia 17 de desembre de 2018, que s'ha inclòs en aquest Informe, mtijançant el
qual es comunicava que no es formulava cap al.legació.

Annex I. Introducció
 Quadre núm. I.1. Marc normatiu aplicable
 Quadre núm. I.2. Àmbit subjectiu
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II. LA REESTRUCTURACIÓ DEL
INSTRUMENTAL DE LA CAIB

SECTOR

PÚBLIC

1. MARC GENERAL
L'origen dels processos de reestructuració del sector públic instrumental de la CAIB arrenca de
l'Acord 1/2010, de 22 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera (CPPF), pel qual
s'aprova l'Acord marc amb les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia sobre la
sostenibilitat de les finances públiques 2010-2013, en el qual s'estableix que els governs de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia han d'aprovar, en el termini de tres
mesos des de l'aprovació d'aquest Acord, un Pla de racionalització de les estructures dels
respectius sectors públics, administratiu i empresarial, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i
reduir la despesa pública.
En aquest marc, el Govern de les Illes Balears inicia un procés de reestructuració del seu
sector públic instrumental. Mitjançant la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la CAIB, s'estableix que en el termini de tres mesos comptadors de l'entrada en
vigor de la dita llei, el Consell de Govern ha de crear una Comissió d'Anàlisi i Proposta de
Reestructuració del sector públic instrumental de la CAIB que s’encarregui d’analitzar el conjunt
d’ens integrants del sector públic autonòmic i de proposar la supressió, la refosa o la
modificació dels ens en què ho facin recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia i
eficiència en la gestió.
D'acord amb la proposta de l'esmentada Comissió, el procés de reestructuració del sector
públic instrumental de la CAIB es du a terme en tres fases, que es despleguen en 11 acords de
Consell de Govern i que abasten des de l'Acord de Consell de Govern de 30 de març de 2012
fins a l'Acord de Consell de Govern de 17 de juny de 2016 (vegeu les actuacions de la
Comissió detallades en el punt 3. d'aquest apartat).
Però, abans de la proposta de reestructuració que va fer la Comissió abans esmentada, es
varen extingir les entitats següents, que, juntament amb les altres entitats extingides, són
objecte d'estudi individualitzat en cada un dels apartats de l'Informe:
-Pel que fa als organismes autònoms: Agència de Salut Pública de les Illes Balears.
-Pel que fa a les entitats públiques empresarials: Institut d'Estratègia Turística de les
Illes Balears (INESTUR)
-De les societats mercantils: Bon Me Segle XXI, SAT, Desenvolupament Digital Balear,
SL, i Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA).
-Dels consorcis: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca,
Menorca i d'Eivissa i Formentera, i Consorci Turisme Jove de les Illes Balears.

2. LA LLEI 7/2010, DE 21 DE JULIOL, DEL SECTOR
PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB
D'acord amb la Llei 7/2010, del sector públic instrumental de la CAIB, integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears els ens que s’esmenten a
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continuació, sempre que estiguin sota la dependència o vinculació de l’Administració de la
comunitat autònoma:
a) els organismes autònoms;
b) les entitats públiques empresarials;
c) les societats mercantils públiques;
d) les fundacions del sector públic, i
e) els consorcis.
Les entitats esmentades en les lletres a) i b) són organismes públics de naturalesa institucional
i amb personificació pública. I les entitats esmentades en les lletres c) i d) són organismes de
titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada. Els consorcis tenen la
consideració d’ens de naturalesa corporativa de base associativa amb personificació pública.
L'esmentada Llei 7/2010 regula per cada tipus d'ens instrumental les extincions, d'acord amb el
següent detall:
1. Pel que fa als organismes públics, és a dir, els organismes autònoms i les entitats
públiques empresarials, l'article 37 fa referència a la seva extinció i liquidació i disposa que
l’extinció dels organismes públics es produeix per determinació d'una llei o per decret del
Consell de Govern, pels següents motius:


pel transcurs del temps d’existència fixat en la llei de creació;



perquè les seves finalitats i objectius han estat assumits en la seva totalitat pels serveis
de l’Administració de la comunitat autònoma, o



perquè les seves finalitats i objectius han estat complerts en la seva totalitat, de forma
que no es justifica la pervivència de l’organisme públic.

A més, disposa que la norma que determini l’extinció ha d’establir les mesures aplicables al
personal de l’organisme afectat en el marc de la legislació reguladora dels empleats públics i,
en particular, de la legislació de funció pública de la Comunitat Autònoma. A més a més, ha de
determinar, si escau, la integració en el patrimoni de la Comunitat Autònoma dels béns i drets
sobrants que resultin del procés de liquidació de l’organisme, indicant-ne l’afectació a serveis
de l’Administració de la Comunitat Autònoma o l’adscripció als organismes públics que
correspongui, d’acord amb el que preveuen les disposicions reguladores del patrimoni de la
Comunitat Autònoma.
2. Pel que fa a les societats mercantils públiques, l'article 52 en regula la creació, la
modificació i l'extinció, i, pel que fa al procés de l'extinció, recull que requereix l'acord previ del
Consell de Govern.
El punt 4 del mateix article 52 (que va incorporar la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2012) recull que les societats mercantils públiques
es poden extingir per qualsevol de les causes previstes en la legislació societària i, en
particular, per mitjà de la cessió global d’actius i passius, sense liquidació de la societat, a què
es refereixen l’article 81 i la resta de disposicions concordants de la Llei 3/2009, de 3 d’abril,
sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, tenint en compte així mateix el que
estableix la disposició addicional desena d’aquesta llei pel que fa al règim del personal.
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3. Pel que fa a les fundacions del sector públic, l'article 56 en regula la creació, la modificació
i l'extinció, i recull que l'extinció de fundacions del sector públic requereix també l'acord previ
del Consell de Govern. Aquest article va ser modificat mitjançant la disposició final novena de
l'esmentada Llei 9/2011 i s'hi varen afegir dos apartats nous, el 4 i el 5.
El punt 4 recull que «les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres fundacions i
poden ser absorbides per altres ens de dret públic integrats en el sector públic autonòmic,
inclosa la integració en l’Administració de la comunitat autònoma. També es poden transformar
en qualsevol altre tipus d’ens de dret públic que s’integri en el sector públic autonòmic. La fusió,
l’absorció, la integració o la transformació de les fundacions del sector públic no impliquen
l’obertura del procediment de liquidació.»
La fusió, l’absorció, la integració o la transformació de fundacions del sector públic requereixen
també l’acord previ del Consell de Govern.
Segueix l'article 56.4 i disposa que: «Fins que no es completi el procediment de fusió, absorció,
integració o transformació de les fundacions, han de continuar desenvolupant les activitats
pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, l’Administració de
la comunitat autònoma o l’ens instrumental corresponent s’ha de subrogar en tots els drets i
obligacions i en totes les relacions jurídiques de la fundació extingida, sens perjudici, pel que fa
al règim de personal, de les limitacions derivades del que estableix la disposició addicional
desena d’aquesta llei, i s’ha de cancel·lar l’assentament de la fundació en el Registre de
Fundacions de les Illes Balears.»
Pel que fa al punt 5 del mateix article 56, estableix que «als efectes del que preveu l’article
31.e) de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, els estatuts de les fundacions del
sector públic poden preveure com a causa d’extinció de l’entitat el fet que les activitats d’interès
general que desenvolupen d’acord amb els seus estatuts passin a ser desenvolupades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma o per una altra entitat del sector públic autonòmic, de
naturalesa fundacional o no. L’extinció per aquest motiu pot tenir lloc tant en el cas en què la
fundació s’integri en l’Administració autonòmica o en un altre ens instrumental, d’acord amb el
que preveu l’apartat anterior del present article, com en el cas en què no tengui lloc la
integració, supòsit en el qual la fundació dissolta entra en període de liquidació.»
4. I, finalment, pel que fa als consorcis, l'article 59 en regula la creació, la modificació, l'extinció
i la fusió i disposa que la creació, la modificació i l’extinció dels consorcis requereix l’Acord previ
del Consell de Govern.
Aquest mateix article 59, en el punt 3, regula la fusió de consorcis i diu: «La fusió de consorcis
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.»
D’altra banda, la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 (BOIB
núm. 195 EXT, de 30 de desembre de 2011), sobre la racionalització del sector públic
instrumental, va autoritzar el Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, fes
totes les actuacions que calguessin, normatives i d'execució, a fi de racionalitzar i reduir el
conjunt d'ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de les
operacions de reestructuració que resultassin de les previsions a què fa referència la disposició
transitòria primera de la Llei 7/2010, incloses les transformacions, les extincions, les fusions i
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les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o en l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L'apartat segon de la disposició addicional vuitena afegia que en particular, i sens perjudici
d’altres actuacions possibles, el Govern de les Illes Balears havia de dur a terme operacions de
reestructuració en els ens instrumentals relacionats amb els àmbits funcionals següents:
«a) Ens que exerceixen funcions en matèria d’investigació en totes les àrees de la
ciència en temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la llengua catalana,
d'estudi i difusió de les modalitats lingüístiques del català, de formació lingüística i
d’avaluació de coneixements de llengua catalana i altres de relacionades.
»b) Ens que exerceixen funcions en matèria d’impuls del desenvolupament
empresarial, de noves tecnologies, d’investigació i altres de relacionades.
»c) Ens que exerceixen funcions en matèria de política de cooperació per al
desenvolupament, i d’emigració, promoció i foment de la projecció exterior de les Illes
Balears i la defensa dels seus interessos arreu del món, de la consolidació de les
comunitats balears a l’exterior, dels drets i la protecció dels emigrants balears residents
a l’exterior i dels retornats, i altres de relacionades.
»d) Ens que exerceixen funcions en matèria de promoció de l’oferta turística, de
promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destinació turística sostenible
i altres de relacionades.
»Els ens resultants dels processos de reestructuració podran adoptar la forma jurídica
d'organismes públics, organismes de naturalesa privada de titularitat pública o consorcis,
segons la naturalesa de les funcions que se'ls atribueixin i les potestats que, si s'escau, hagin
d'exercir, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, l’habilitació legal que es
conté en aquesta disposició addicional inclou la facultat que el Consell de Govern acordi
mitjançant decret les modificacions, extincions o creacions d’organismes públics que, si n’és el
cas, siguin conseqüència d’aquests processos.»
Però aquesta disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011 va ser objecte de modificació per la
Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013, en el
sentit de preveure expressament, en la disposició final quinzena, dos àmbits funcionals no
recollits en la Llei 9/2011:
«e) Ens que exerceixen funcions en matèria de medi ambient, com ara en matèria
d’incendis forestals, de protecció d’espècies, de gestió dels espais naturals protegits i
parcs nacionals, de gestió d’àrees recreatives, de finques públiques i refugis,
d’educació ambiental i altres de relacionades.
»f) Ens que exerceixen funcions en matèria de gestió del patrimoni de la comunitat
autònoma o altres patrimonis públics, de construcció, promoció i manteniment
d’infraestructures, edificis i altres equipaments, de gestió intermediària de promoció
d’edificis i urbanitzacions, de promoció d’habitatges de protecció pública i altres de
relacionades.»
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3. LA COMISSIÓ D'ANÀLISI I
REESTRUCTURACIÓ
DEL
INSTRUMENTAL DE LA CAIB

DE PROPOSTA DE
SECTOR
PÚBLIC

La disposició transitòria primera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que versa sobre la reducció i la simplificació del
sector públic, estableix que en el termini de tres mesos comptadors de l'entrada en vigor de la
dita llei, el Consell de Govern ha de crear una comissió que s’encarregui d’analitzar el conjunt
d’ens integrants del sector públic autonòmic i de proposar la supressió, la refosa o la
modificació dels ens en què ho facin recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia i
eficiència en la gestió.
En particular, l’anàlisi d’aquesta comissió s’havia de pronunciar sobre els aspectes següents:
a) Els ens que es consideraven necessaris per executar els serveis corresponents.
b) Les dotacions de personal, la seva adequació i la seva qualificació.
Com ja s'ha dit, mitjançant el Decret 93/2011, de 2 de setembre (BOIB núm.134, de 8 de
setembre de 2011), es va crear la Comissió, la qual va elaborar un pla de reestructuració dels
ens del sector públic autonòmic, d’acord amb els principis de racionalització de les estructures,
simplificació administrativa i estalvi de costs.
Els objectius de la Comissió varen ser els següents, segons el que es recull en l'article cinquè
del Decret de creació:
1. Elaborar el programa de treball per desenvolupar el pla de reestructuració del sector públic
instrumental autonòmic
2. Analitzar el conjunt d’ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i efectuar-ne un
diagnòstic que prevegi els aspectes següents:
a) Determinació del mapa del sector públic: estructura, naturalesa jurídica i
característiques dels ens i de les funcions i activitats exercides.
b) Estudi de la informació econòmica i pressupostària dels ens: estats d’ingressos i
despeses, memòries de programes, comptes anuals.
c) Anàlisi de les dotacions de personal: dimensió de plantilles, classificació i qualificació
dels empleats.
d) Mesures de control aplicables.
3. Estudiar, basant-se en el diagnòstic, la procedència de la dissolució, fusió o modificació dels
ens amb criteris d’economia, eficàcia i eficiència en la gestió i elevar-ne la proposta al Consell
de Govern.
4. Proposar el mapa resultant del sector públic que agrupi els ens en blocs homogenis i que
inclogui la fixació dels paràmetres a què fa referència la disposició addicional cinquena de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental.
5. Supervisar les mesures adoptades pels òrgans competents en aplicació de l’Acord que
s’aprovi.
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Així, la Comissió d’Anàlisi i Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 10 de novembre de 2011, va aprovar
inicialment el Projecte de Reestructuració del Sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, en sessió de 28 de març de 2012, la proposta de la primera
fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i també va acordar elevar-la al Consell de Govern, que la va aprovar en
sessió de 30 de març de 2012, el qual també disposa que correspon a cada conselleria,
respecte als ens del sector públic que tingui adscrits, l’impuls i la coordinació de l’execució de
l'Acord.
Aquest Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 es va deixar sense efectes i
l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 (BOIB núm. 53, de 14 d'abril de 2012) va
aprovar definitivament la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears.
En aquest darrer Acord figura un Annex que recull les diferents actuacions per dur a terme en
els diferents àmbits: 1. Àmbit funcional de salut; 2. Àmbit funcional d’investigació a totes les
àrees de la ciència en temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la llengua catalana
i altres matèries relacionades; 3. Àmbit funcional agricolaramader; 4. Àmbit funcional d’impuls
del desenvolupament empresarial, noves tecnologies d’investigació i altres matèries
relacionades; 5. Àmbit funcional de suport a la dependència, recursos sociosanitaris i
assistencials i altres matèries relacionades; 6. Àmbit funcional d’investigació sanitària; 7. Àmbit
funcional de promoció de l’esport; 8. Àmbit funcional de promoció de l’oferta turística, de
promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destinació turística sostenible i altres
matèries relacionades; 9. Reordenació dels consorcis, proposa extincions de consorcis i
fusions; 10. Creació d'un únic consorci d'aigües; 11. Creació d'un únic consorci
d’infraestructures, i 12. Extinció de diferents ens, entre els quals, una societat mercantil pública,
6 fundacions i 21 consorcis.
En sessió de 27 de juny de 2012, la Comissió va aprovar la reestructuració en l’àmbit funcional
de cooperació i foment a l’exterior, la qual forma part de la segona fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
va acordar elevar-la al Consell de Govern, que la va aprovar el 29 de juny de 2012 (BOIB núm.
96, de 5 de juliol de 2012).
La Comissió, en la sessió de 17 d’octubre de 2012, va aprovar la proposta de la tercera fase
del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i va acordar elevar-la al Consell de Govern, que la va aprovar el 16 de
novembre de 2012 i afecta l'àmbit funcional mediambiental, l'àmbit funcional dels
ensenyaments superiors de música, dansa i art dramàtic, i recull futures extincions de consorcis
(BOIB núm. 171, 20 de novembre de 2012).
En sessions posteriors, la Comissió va aprovar noves actuacions i modificacions en la primera i
la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la CAIB, les
quals varen ser elevades i aprovades pel Consell de Govern i el detall de les quals es mostra
en l'Annex I, quadre núm. I.1 de la normativa aplicable.
A més, en l'Annex II, quadre núm. II.1, es recullen les entitats afectades pels acords de
reestructuració del sector públic instrumental, així com la situació en la qual es trobaven cada
un dels processos a 31 de desembre de 2016.
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 Annex II.La reestructuració del sector públic instrumental de la CAIB
Quadre núm. II.1. Àmbit subjectiu. Situació dels processos d'extinció
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III. EVOLUCIÓ DELS ENS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS EN EL PERÍODE 2010-2016
En el marc estatal general que el Consell de Política Fiscal i Financera havia definit en l’Acord
1/2010, mitjançant l’Acord 5/2012, de 17 de gener, del CPFF, pel qual es varen adoptar
compromisos en matèria de reordenació i racionalització del sector públic instrumental
autonòmic i de control, eficiència i reducció de la despesa pública gestionada per aquest, el
CPFF va disposar que les comunitats autònomes subministrassin informació al MINHAP sobre
el sector públic instrumental definit en l’Acord 1/2010 i sobre les actuacions adoptades i
previstes per eliminar possibles duplicitats en la prestació de serveis públics.
Sobre la base de la documentació que havia tramès al MINHAP cada una de les comunitats
autònomes, aquest va elaborar semestralment un informe sobre la reordenació del sector
públic autonòmic, en el qual prenia com a referència inicial el nombre d'entitats existents l'1 de
juliol de 2010 i segons els criteris d'elaboració de l'inventari establerts en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament
d'informació, per la qual cosa s'hi inclouen entitats en les quals la CAIB no té una participació
majoritària.
Les principals dades relatives al procés de reestructuració de les Illes Balears, incloses en
aquests informes durant el període analitzat, són les següents:
INFORME SOBRE ELS PROCESSOS DE REORDENACIÓ DEL MINHAP. GRAU D'EXECUCIÓ A DATA DE L'INFORME DELS
COMPROMISOS GLOBALS DE REDUCCIÓ D'ENS
Reestructuració prevista
Reestructuració realitzada
Sector públic
Situació
Processos en
Reducció
autonòmic a
Reducció
prevista
curs en estadis
efectiva
1/7/2010
compromesa
després de la
Reducció
molt pròxims a inclosos els
Grau d'execució de la
(nombre
global
reducció
efectiva
l'extinció
processos en
reducció global
d'ens)
(nombre d'ens) (nombre d'ens) (nombre d'ens) (nombre d'ens) curs (nombre
compromesa (en %)
Situació a data
(1)
(2)
(1)-(2)
(3)
(4)
d' ens) (3+4=5)
(5/2)
01/07/2011
176
93
83
6
0
6
6,45%
01/07/2012
181
108
73
11
s.d.
11
10,19%
01/01/2013
181
109
72
54
43
97
88,99%
01/07/2013
181
109
72
86
13
99
90,83%
01/01/2014
181
110
71
97
5
102
92,73%
01/07/2014
181
110
71
97
7
104
94,55%
01/01/2015
181
114
67
101
6
107
93,86%
01/07/2015
181
113
68
103
5
108
95,58%
01/01/2016
181
115
66
101
7
108
93,91%
01/07/2016
181
114
67
103
5
108
94,74%
01/01/2017
181
116
65
101
8
109
93,97%
Font: Informes sobre la reordenació del sector público autonómico del Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques i elaboració pròpia de l'SCIB

En els Informes sobre la reordenació del sector públic autonòmic elaborats pel MINHAP, l'SCIB
no hi ha trobat cap explicació pel que fa al nombre d’ens prevists per extingir, sobre la
diferència entre l’informe de la situació a 1 de juliol de 2011 (176 ens) i el d’1 de juliol de 2012 i
següents (181 ens).
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L'1 de gener de 2017 s'havia produït una reducció efectiva de 101 ens. D'altra banda, 8 entitats
més estaven en processos en curs en estadis molt pròxims a l'extinció, la qual cosa totalitza
109 ens, que representen un grau d'execució de la reducció global compromesa del 93,97 %.
D'acord amb aquest inventari d'ens, tot i que n'hi ha alguns que no es troben degudament
classificats, l'evolució del nombre d'entitats de la CAIB per tipus d'ens ha estat la següent:
INVENTARI D'ENS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PUBLICAT PER PART DEL MINHAP
TIPUS D'ENTITAT
01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017
Organismes autònoms
6
6
6
6
5
5
5
5
5
Entitats públiques
empresarials
2
2
4
14
16
Ens públics
18
18
19
21
14
11
11
3
3
Consorcis
106
107
104
107
72
37
35
33
32
Fundacions
23
28
28
31
25
24
24
24
23
Altres entitats sense ànim
de lucre
3
4
4
4
4
4
4
5
5
Societats mercantils
18
19
15
14
13
8
4
4
4
Universitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL ENS
175
183
177
184
136
92
88
89
89
Font: MINHAP, inventari d'ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En comparar les dades dels diferents informes de la reordenació del sector públic autonòmic
del MINHAP, pel que fa a les reestructuracions realitzades i el nombre d'ens que hi ha en
l'inventari en les mateixes dates, es produeixen diferències a causa de la temporalitat en la
transmissió d'informació.
Ara bé, s'ha de tenir en compte que, d'acord amb l'article 11.3 de l'esmentada Ordre
HAP/2105/2012, es consideren ens integrants de l'inventari d'ens dependents de les comunitats
autònomes les entitats següents: l'administració general de la comunitat autònoma, els
organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les agències i altres ens públics
vinculats o dependents de l'Administració autonòmica, les universitats, les societats mercantils
amb un participació directa o indirecta d'almanco un 50 %, els consorcis i les institucions sense
ànim de lucre que estiguin controlats o finançats almanco al 50 % per qualcun dels ens
anteriors.
Tenint en compte aquestes consideracions, l'àmbit subjectiu d'aquest Informe comprèn els ens
dependents de la CAIB amb participació autonòmica directa o indirecta superior al 50 % i igual
al 50 % per al cas dels consorcis, excloent-ne la Universitat de les Iles Balears. Per aquest
motiu, es produeixen diferències entre l'ambit subjectiu i l'inventari d'ens del MINHAP.
En el quadre següent es presenta la mateixa evolució incloent-hi únicament les entitats
dependents de la CAIB amb participació superior al 50 % i igual al 50 % per al cas dels
consorcis:
EVOLUCIÓ NOMBRE ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA CAIB AMB UNA PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 %
(I IGUAL AL 50 % PER AL CAS DELS CONSORCIS) SEGONS L'INVENTARI D'ENS DEL MINHAP (2010-2016)
TIPUS D'ENTITAT
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
Organismes autònoms
6
6
6
5
5
5
5
Entitats públiques
empresarials
16
16
18
18
11
13
13
Societats mercantils
14
10
10
7
6
2
2
Fundacions
19
17
15
12
10
10
11
Consorcis
86
85
81
19
16
14
13
TOTAL
141
134
130
61
48
44
44
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Evolució nombre d'entitats del sector públic de la
CAIB amb participació superior al 50 % (igual al 50 %
pel que fa als consorcis) (2010-2016)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Consorcis
Fundacions
Societats mercantils
Entitats públiques empresarials
Organismes autònoms
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IV. ANÀLISI DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL EN EL
PERÍODE 2010-2016. ESTUDI DE LES ENTITATS
EXTINGIDES
A l'inici de l'exercici 2010, el sector públic instrumental de la comunitat autònoma amb
participació majoritària de la CAIB estava format per 141 entitats d'acord amb el detall següent:
6 organismes autònoms, 16 entitats públiques empresarials, 14 societats mercantils, 19
fundacions i 86 consorcis.
Al final de l'àmbit temporal de l'Informe, a 31 de desembre de 2016, el conjunt de les entitats
s'ha reduït en un 69,5 % i ha passat a estar format per 44 entitats: 5 organismes autònoms, 13
entitats públiques empresarials, 2 societats mercantils, 11 fundacions i 13 consorcis. L'inventari
inicial i final del període 2010-2016 s'ha fet sobre la base de la informació continguda en els
informes de l'SCIB del compte general de la CAIB dels mateixos exercicis, però només tenint
en compte les entitats amb una participació superior al 50 % i igual al 50 % per al cas dels
consorcis, amb independència de com es varen classificar en els informes corresponents.
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DELS ENS AMB
PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 % I
ENTITATS
IGUAL AL 50 % PER AL CAS DELS
ORGANISMES
PÚBLIQUES
SOCIETATS
CONSORCIS
AUTÒNOMS
EMPRESARIALS
MERCANTILS
FUNDACIONS
CONSORCIS
Total entitats a 01/01/2010
6
16
14
19
86
Creacions durant el període 2010-2016
1
2
0
2
3
Extincions durant el període 2010-2016
-2
-7
-10
-8
-75
Transformacions i separacions de la CAIB
0
2
-2
-2
-1
Total entitats a 31/12/2016
5
13
2
11
13

TOTAL
141
8
-102
-3
44

D'acord amb l'anàlisi de l'SCIB, les entitats extingides en el període 2010-2016 han estat 102,
segons el detall següent: 2 organismes autònoms, 7 entitats públiques empresarials, 12
societats mercantils (10 de les mateixes per extincions i 2 per transformacions en entitats
públiques empresarials), 8 fundacions i 75 consorcis. El detall de les entitats extingides es
mostra en l'annex quadre I.2.
A continuació, es desenvolupen per cada tipus d'entitat els moviments que hi ha hagut en el
període objecte d'estudi, en els exercicis 2010-2016, fent un estudi detallat de les entitats que
s'han extingit en el mateix període.

1. ORGANISMES AUTÒNOMS
L'evolució del nombre d'organismes autònoms dependents de la CAIB amb participació
superior al 50 % durant el període 2010-2016 ha estat la següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS AMB PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 %
Organismes autònoms a 01/01/2010
Creacions durant el període 2010-2016
Extincions durant el període 2010-2016
Organismes autònoms a 31/12/2016
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Durant el període objecte d'estudi es va crear l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears en
l'exercici 2011, la qual va ser extingida en el mateix exercici. D'altra banda, es va extingir
l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

1. Agència de Salut Pública de les Illes Balears
L'Agència de Salut Pública de les Illes Balears es va crear mitjançant la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2011), com un
organisme autònom, adscrit a la conselleria competent en matèria de salut, per al
desenvolupament i l'execució de les competències de la CAIB en matèria de salut. Tenia per
objecte la planificació de les polítiques de salut i la prestació dels serveis que integraven la
cartera de serveis de salut pública, per donar una resposta eficient a les necessitats de la
població en aquest àmbit i possibilitar una adaptació permanent a aquestes necessitats i una
participació més gran de la societat.
Es va extingir mitjançant determinats articles de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2012 (BOIB núm. 195, de 30 de desembre de
2011). Així, la seva disposició final catorzena extingeix la dita Agència i la disposició
derogatòria única deroga, de l'esmentada Llei 16/2010 de creació de l'Agència, tots els articles
del títol VII (articles 17-37) i les disposicions addicionals 1a-6a, i totes les referències de la
normativa vigent a l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears s’han d’entendre fetes a la
Direcció General de Salut Pública i Consum.
La CAIB durant l'exercici 2011 no va fer cap aportació a l'Agència de Salut Pública de les Illes
Balears i no va començar l'activitat prevista inicialment. Es va extingir en el mateix exercici de la
seva creació.
L'extinció de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears es va produir durant el període
2010-2016, però és anterior al Projecte de Reestructuració del Sector Públic de les Illes
Balears.

2. Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat creada per la Diputació Provincial de Balears,
a la qual va estar lligada entre 1971 i 1979. El Reial Decret 2873/79, de 17 de desembre (BOE
núm. 312, de 29 de desembre) disposa quins són els béns, els serveis i les competències de
l'extingida Diputació Provincial de Balears que passen a dependre del Consell General
Interinsular i, així mitjançant el Decret de la Presidència del Consell General Interinsular de les
Illes Balears, de 8 de gener de 1980 (Bolletí Oficial del Consell General Interinsular de les Illes
Balears núm. 7, de 12 de febrer), s'estableix que l'Institut d'Estudis Baleàrics correspon a la
Conselleria d'Educació i Cultura. Per això, entre els anys 1979 i 1983 va estar vinculada al
Consell General Interinsular i, al 1984, va passar a dependre de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 95/1986, de 6 de novembre (BOCAIB núm. 36, de 20 de novembre de
1986) es varen aprovar els nous Estatuts de l’IEB, els quals es varen reformar mitjançant el
Decret 24/1990, de 8 de març, per adaptar l’ens a la Llei 3/1989, de 26 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades a la CAIB.
El Decret 76/2004, de dia 3 de setembre, modificat pel Decret 91/2004, de 29 d’octubre, va
reformar novament els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics per assumir els nous reptes
provocats per la separació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’Institut Ramon
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Llull per Acord del Consell de Govern de 25 de juny de 2004, i en l'article 1 s'estableix que l’IEB
és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia diferent de la Comunitat
Autònoma, que té expressament encomanades, en règim de descentralització, l’organització i
la gestió de les seves finalitats, i que disposa dels fons adscrits al compliment d’activitats
econòmiques. D’acord amb aquest article, l’IEB estava adscrit a la Conselleria d’Educació i
Cultura.
El 9 de setembre de 2008 es va subscriure el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer efectiva la modificació dels
Estatuts de l’Institut Ramon Llull, la conseqüent incorporació de la Comunitat Autònoma a
aquest Institut i la correlativa adhesió als seus Estatuts.
D'acord amb els seus Estatuts, modificats pel Decret 38/2010, les finalitats de l'Institut eren:
-fomentar la investigació en totes les àrees de la ciència en els temes relacionats amb les Illes
Balears, d’acord amb els objectius generals que de cara a la investigació proposin el Govern de
les Illes Balears i el mateix Institut, i
-promoure, per mitjans propis o aliens, l’edició i la difusió d’obres sobre temàtica relativa a les
Illes Balears.
Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 es va aprovar la primera fase del
Projecte de reestructuració del sector públic instrumental de les Illes Balears. En el punt 2 de
l'annex I d'aquest Acord es disposava l'extinció de l'organisme autònom Institut d'Estudis
Baleàrics (IEB), la modificació dels Estatus del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i
la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (COFUC), per assumir les funcions del
primer, i el canvi de denominació del COFUC, que passaria a denominar-se Consorci Institut
d'Estudis Baleàrics. Així, mitjançant el Decret 55/2012, de 13 de juliol (BOIB núm.101, de 14 de
juliol), es va extingir l'organisme autònom IEB i es va integrar en el COFUC i, mitjançant l'Acord
de Consell de Govern de 13 de juliol, es va autoritzar la modificació del Estatuts del COFUC i el
canvi de denominació a Institut d'Estudis Baleàrics. D'aquesta manera, mitjançant aquesta
integració un sol organisme va assumir totes les finalitats atribuïdes fins aleshores a l'IEB i al
COFUC.
El Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (abans Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i
la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears) es va subrogar en tots els drets i les
obligacions de què era titular l'organisme autònom IEB en la data de la seva extinció, o que es
poguessin derivar dels convenis de col·laboració, contractes o qualsevol altre negoci jurídic
subscrit entre aquesta entitat i altres persones físiques o jurídiques, privades o públiques, i els
béns adscrits a aquest varen passar a formar part del patrimoni del nou consorci.
Pel que fa al règim pressupostari, l'article 4 del Decret 55/2012 disposa que, com a
conseqüència de l’extinció de la personalitat jurídica de l’IEB, no es pot continuar executant el
pressupost de la secció 71, excepte les despeses de personal, que es continuen imputant al
capítol I, tal com diu la disposició transitòria del mateix Decret. En conseqüència, pel que fa a la
resta de capítols, es varen anul·lar els saldos d’execució del pressupost de l’organisme
autònom IEB, i els crèdits disponibles que en varen resultar es varen transferir a la secció
pressupostària 13, és a dir, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant la
tramitació dels expedients de rectificació de crèdit corresponents. Posteriorment, aquesta
secció pressupostària va dur a terme les transferències corrents, o de capital, que pertocaven a
favor del consorci IEB.
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L'import dels crèdits definitius de la secció 71 corresponent a l'exercici 2012 va ser de 335
milers d'euros, dels quals hi ha obligacions reconegudes per un import de 295 milers d'euros.
D'acord amb la informació tramesa per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es té constància
d'una sentència per acomiadament improcedent amb un import pagat d'1,9 milers d'euros.

2. ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
L'evolució del nombre d'entitats públiques empresarials dependents de la CAIB amb
participació superior al 50 % durant el període 2010-2016 ha estat la següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS AMB PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 %
Entitats públiques empresarials a 01/01/2010
Transformacions de fundacions en entitats públiques empresarials
Creacions per conversió de societats mercantils a entitats públiques empresarials durant el període 2010-2016
Extincions durant el període 2010-2016
Entitats públiques empresarials a 31/12/2016

NOMBRE
16
2
2
7
13

Pel que fa a les transformacions de fundacions en entitats públiques empresarials, l'SCIB es
refereix a les fundacions del sector públic sanitari Hospital Son Llàtzer i Hospital de Manacor,
les quals es varen transformar en fundacions públiques sanitàries amb l'entrada en vigor de la
Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les
Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries.
Respecte de les entitats creades, en el marc del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears, tercera fase, mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25
d’octubre de 2013 (BOIB núm. 150, de 31 d’octubre), es varen crear dues noves entitats de
dret públic: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) i Serveis de Millora
Agrària i Pesquera (SEMILLA).
Les baixes produïdes durant el període 2010-2016 han estat les següents:

ENTITAT

EXERCICI DE
L'INICI DEL
PROCÉS
D'EXTINCIÓ

Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)

2010

Agència d'Emigració i Cooperació de les Illes Balears (AECIB)

2013

Espais de Natura Balear (ENB)

2013

Fundació Hospital Comarcal d'Inca

2012

Fundació Hospital Manacor

2012

Fundació Hospital Son Llàtzer

2012

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)

2012
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TIPUS D'EXTINCIÓ
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius

ENTITAT ABSORBENT EN LA QUAL
S'INTEGREN ELS ACTIUS I ELS PASSIUS
DERIVATS DEL PROCÉS D'EXTINCIÓ O DE
LA DESTINACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Servei de Salut de les Illes Balears
Servei de Salut de les Illes Balears
Servei de Salut de les Illes Balears
Servei de Salut de les Illes Balears
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1. Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)
Mitjançant el Decret 5/2004, de 23 de gener (BOIB núm. 15, de 31 de gener de 2004) es va
crear l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR) com una entitat de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia de les definides en l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades a la CAIB. El seu objecte es
va desenvolupar en tres àrees: qualitat turística, recerca i tecnologies turístiques, i inversions
per a la millora de l’entorn turístic.
El Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública
encarregada de la promoció turística de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 25 de maig), va
recollir que per motius de simplificació de les estructures administratives, a fi d’assolir la
màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics, es dissolia l'Institut d'Estratègia
Turística de les Illes Balears (INESTUR) i se'n decretava la subrogació de tots els drets i les
obligacions en l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), la qual també va assumir gran
part de les funcions que fins aleshores exercia l'INESTUR.
El capítol VII de l'esmentat decret regula la dissolució de l'INESTUR d'acord amb l'article 15 de
la Llei 3/1989. Les disposicions addicionals primera i quarta estableixen que la destinació dels
béns i la subrogació dels drets i les obligacions de l'INESTUR corresponen a l'ATB, que s'ha de
subrogar, sigui quina sigui la fase o l'estat en què es trobin, als contractes, els convenis i els
concerts subscrits per l'INESTUR, sense que, en cap cas, es puguin lesionar interessos
legítims de tercers.
Els darrers comptes anuals auditats de l'entitat INESTUR corresponen a l'exercici de set mesos
comprès entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2010. Aquests varen ser els que es varen incloure
en els estats financers de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i recullen un import
total d'actius de 35.814 milers d'euros; uns fons propis positius per un import de 1.548 milers
d'euros; un patrimoni net positiu per un import de 21.557 milers d'euros; un passiu no corrent
per un import de 9.921 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 4.336 milers d'euros.
L'informe d'auditoria externa conté excepcions que afecten el patrimoni net. D'altra banda,
l'SCIB no ha disposat de l'informe d'auditoria externa de l'entitat absorbent ATB corresponent a
l'exercici 2010.

2. Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears (AECIB)
Mitjançant la disposició addicional tercer de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al
desenvolupament, es va autoritzar el Govern de les Illes Balears per crear una empresa pública
adscrita a la conselleria competent en matèria de cooperació per al desenvolupament i
emigració. Per això, es va crear l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
(ACIB), que es va regular mitjançant el Decret 38/2006, de 7 d’abril (BOIB núm. 55, de 15
d'abril); posteriorment, pel Decret 80/2008, de 25 de juliol (BOIB núm. 108, de 2 d'agost), i,
actualment, pel Decret 50/2012, de 29 de juny (BOIB núm. 96, de 5 de juliol), que en va canviar
la denominació i va a passar a ser Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears (AECIB).
Els seus objectius eren, entre d'altres: executar la política de la conselleria competent en
matèria de cooperació i comunitats balears a l’exterior, i complementar l’actuació de la direcció
general competent, amb mesures de foment i suport a les accions per al desenvolupament dels
països empobrits i/o en vies de desenvolupament, així com els programes de
codesenvolupament i per als emigrants balears residents a l’exterior, els seus familiars i
descendents i, en especial, per a les persones grans amb mancança de recursos, o les
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persones amb discapacitat o dependents, en situació de necessitat, i per a joves o dones amb
dificultats d’integració social i laboral; dur a terme programes de sensibilització i educació per a
la pau, la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament, entre d'altres.
L'Acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2013, pel qual es va aprovar incloure una
nova actuació en la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental
de les Illes Balears (BOIB núm. 67, d'11 de maig), va proposar l'extinció de l'AECIB, en l'àmbit
funcional de cooperació i foment a l'exterior.
Finalment, mitjançant el Decret 59/2013, de 20 de desembre, d’extinció de l’Agència
d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears (BOIB núm. 176, de 21 de
desembre), vigent a partir del 22 de desembre de 2013, es va establir que els béns de l’AECIB
passassin a formar part del patrimoni de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la qual es va subrogar en tots els altres drets i obligacions de què fos titular l’AECIB en
la data de la seva extinció, i també en els actius o els passius sobrevinguts a partir de la data
de la seva extinció.
Els darrers comptes anuals auditats de l'AECIB estan referits al 22 de desembre de 2013 i són
els que s'incorporen globalment a la comptabilitat de l'Administració de la CAIB. Recullen un
import total d'actius per un import de 3.965 milers d'euros, uns fons propis negatius per un
import de 155 milers d'euros, un patrimoni net negatiu per un import de 147 milers d'euros, un
passiu no corrent per un import de 150 milers d'euros i un passiu corrent per un import de 3.962
milers d'euros.

3. Espais de Natura Balear (ENB)
L’entitat pública empresarial Espais de Natura Balear va ser creada mitjançant el Decret
71/2006, de 28 de juliol (BOIB núm. 108, d'1 d'agost), en ús de l'autorització prevista en la
disposició addicional quarta de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives. Les seves funcions eren l'exercici de les funcions de gestió i manteniment dels
espais naturals protegits i dels parcs nacionals de les Illes Balears declarats, de conformitat
amb la legislació estatal i autonòmica, i l'execució de programes específics de la Conselleria de
Medi Ambient.
L'Acord del Consell de Govern de 16 de novembre de 2012 (BOIB núm. 171, de 20 de
novembre), pel qual s'aprova la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears, va disposar que, pel que fa a l'àmbit funcional mediambiental,
s'extingiria l'entitat pública empresarial Espais de Natura Balear i les seves funcions passarien
a ser assumides per l'Institut Balear de la Natura i, si escau, per la Direcció General de Medi
Natural.
El Decret 23/2013, de 24 de maig, d’extinció de l’entitat pública empresarial Espais de Natura
Balear i d’assumpció de les seves funcions (BOIB núm. 74, de 25 de maig), vigent a partir de l’1
de juny de 2013, establia que el patrimoni propi o adscrit a l’ENB s’integràs en el patrimoni de
l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), entitat que també es va subrogar en tots els drets i les
obligacions de què fos titular l’ENB, o que es puguin derivar dels convenis de col·laboració,
contractes o qualsevol altre negoci jurídic subscrit entre aquesta entitat i altres persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de les quals també l'IBANAT assumeix les funcions.
En el Consell d'Administració de l'IBANAT de 30 de maig de 2013 es va aprovar la integració en
aquesta entitat dels béns, els drets i les obligacions d'Espais de Natura Balear, amb efectes
jurídics de dia 1 de juny de 2013 i efectes comptables a partir de dia 1 de gener de 2013.
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Els darrers comptes anuals auditats de l'entitat Espais de Natura Balear corresponen a
l'exercici de cinc mesos comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2013 i varen servir de
base per a la inclusió en els estats financers de l'IBANAT. Recullen un import total d'actius de
46.511 milers d'euros; uns fons propis negatius per un import de 467 milers d'euros; un
patrimoni net positiu per un import de 25.320 milers d'euros, a causa de l'efecte del saldo de les
«subvencions, donacions i legats rebuts», que recullen un saldo per un import de 25.787 milers
d'euros; un passiu no corrent per un import de 2.107 milers d'euros, i un passiu corrent per un
import de 19.083 milers d'euros.

4. Fundació Hospital de Manacor, Fundació Hospital de Son Llàtzer i Fundació
Hospital Comarcal d'Inca
-La Fundació Hospital de Manacor va ser constituïda el 18 de desembre de 1996, per
l'aleshores Institut Nacional de la Salut, com una fundació de competència estatal a l'empara de
l'article 6 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d'incentius fiscals a la
participació privada en activitats d'interès general, i del Reial decret llei 10/1996, de 17 de juny,
sobre habilitació de noves formes de gestió de l'Institut Nacional de la Salut (BOE núm. 32, de
6 de febrer). A partir de l'1 de gener de 2002, va passar a ser fundació de competència
autonòmica arran de la transferència de les funcions i dels serveis en matèria d'assistència
sanitària de la Seguretat Social a la Comunitat Autònoma que es va produir mitjançant el Reial
decret 1478/2001, de 28 de desembre.
La Fundació Hospital de Manacor tenia com a principals objectes fundacionals, segons els
estatuts aprovats per l'Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre de 1996, la gestió i
l'administració de l'Hospital de Manacor i la realització, en la zona d'influència, d'activitats de
promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis sanitaris, la docència i la
investigació de les ciències de la salut i la promoció de la salut individual i col·lectiva a la
Comunitat.
La Fundació Hospital de Manacor va ser inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes
Balears el 8 de maig de 2002 (BOIB núm. 68, de 6 de juny).
Els darrers comptes anuals auditats de la Fundació Hospital de Manacor corresponen a
l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2012 i varen presentar un total dels actius per un import
de 46.942 milers d'euros; uns fons propis negatius per un import de 2.988 milers d'euros; un
patrimoni net positiu per un import de 17.418 milers d'euros a causa de l'efecte del saldo de les
«subvencions, donacions i legats rebuts», que recullen un saldo per un import de 20.406 milers
d'euros; un passiu no corrent per un import de 1.988 milers d'euros, i un passiu corrent per un
import de 27.537 milers d'euros. Aquests actius i passius es varen incorporar en els estats
comptables del Servei de Salut de les Illes Balears, tenint en compte les eliminacions dels
dèbits i crèdits que mantenien la Fundació Hospital de Manacor i el Servei de Salut.
En l'Informe de l'SCIB 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2013, moment de la integració en el Servei de Salut, l'abast de
la fiscalització va incloure una anàlisi dels comptes d'integració de la Fundació Hospital de
Manacor en el Servei de Salut de les Illes Balears en diversos apartats.
-La Fundació Hospital Son Llàtzer va ser constituïda per l'INSALUD, amb la corresponent
autorització prèvia del Consell de Ministres de 8 de juny de 2001 (BOE núm. 149, de 22 de
juny), que en va aprovar els Estatuts, a l'empara de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, i els articles
38-45 del Reial decret 29/2000, de 14 de gener, ambdues normes sobre habilitació de noves
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formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. També va ser constituïda com a fundació de
competència estatal, però va passar a ser fundació de competència autonòmica a partir de l'1
de gener de 2002 arran de la transferència de les funcions i dels serveis en matèria
d'assistència sanitària de la Seguretat Social a la Comunitat Autònoma, que es va produir
mitjançant el Reial decret 1478/2001, de 28 de desembre.
Els seus objectes eren la gestió i l'administració de l'Hospital Son Llàtzer i la realització, en la
zona d'influència, d'activitats de promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i
serveis sanitaris, docència i investigació en ciències de la salut, i promoció de la salut individual
i col·lectiva de la comunitat en qualsevol dels seus vessants.
La Fundació Hospital de Son Llàtzer va ser inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes
Balears el 8 de maig de 2002 (BOIB núm. 68, de 6 de juny).
Els darrers comptes anuals auditats de la Fundació Hospital de Son Llàtzer corresponen a
l'exercici 2012 i presenten un total dels actius per un import de 80.136 milers d'euros; uns fons
propis negatius per un import de 51.125 milers d'euros; un patrimoni net negatiu per un import
de 1.365 milers d'euros a causa de l'efecte del saldo de les «subvencions, donacions i legats
rebuts», que recullen un saldo per un import de 49.759 milers d'euros; un passiu no corrent per
un import de 779 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 80.722 milers d'euros.
Aquests actius i passius es varen incorporar en els estats comptables del Servei de Salut,
tenint en compte les eliminacions dels dèbits i crèdits que mantenien la Fundació Hospital de
Son Llàtzer i el Servei de Salut.
En l'Informe de l'SCIB núm. 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2013, moment de la integració en el Servei de Salut,
l'abast de la fiscalització va incloure un anàlisi dels comptes d'integració de la Fundació
Hospital de Son Llàtzer en el Servei de Salut de les Illes Balears en diversos apartats.
Les fundacions Hospital de Manacor i Hospital de Son Llàtzer, es transformen en fundacions
públiques sanitàries des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2011, de 24 de febrer, de
transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries (BOIB núm. 30, de 28 de febrer de 2011).
Com a conseqüència de la dita transformació i d'acord amb la disposició transitòria primera de
la Llei 1/2011, el personal laboral al servei de les fundacions del sector públic Hospital Son
Llàtzer i Hospital de Manacor va quedar automàticament integrat com a personal laboral al
servei de les noves fundacions públiques sanitàries en les mateixes condicions que fins
aleshores li eren aplicables.
Cal comentar que el règim jurídic de les fundacions Hospital de Manacor i Hospital de Son
Llàtzer és distint en tres períodes, la qual cosa implica que l’obligació de la seva inscripció en el
Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears varia en funció del règim aplicable. Se'n
distingeixen tres períodes:
-Des de la seva creació fins al 28 de febrer de 2011 (l'1 de març entrà en vigor la Llei
1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les
Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries),
tenen la consideració de fundacions de naturalesa jurídica privada. Per tant, es
regeixen, entre altres normes, per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
Pel que fa a la inscripció de la seva constitució i la resta d’actes rellevants en la vida de
la fundació (com estatuts, modificació de la dotació, membres del govern i
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administració, modificació estatutària, funció, extinció, etc.), es regeixen pel Decret
61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la CAIB i
d’organització de l’exercici del protectorat.
-Des de l’1 de març de 2011 fins al 31 de desesmbre de 2012, en què entra en vigor la
Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari
de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries. En aquest període ambdues fundacions actuen com a fundacions públiques
sanitàries, deixen d’estar sotmeses a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, s’adscriuen al Servei de Salut de les Illes Balears i es regeixen,
supletòriament, pel règim de les entitats públiques empresarials (així ho disposa l’art.
2.1 de la Llei 1/2011, de 24 de febrer). Pel que fa a la inscripció d’aquesta
transformació, la Llei 1/2011 estableix que la transformació en fundacions públiques
sanitàries no suposa l’extinció de la fundació (art 1.3), però és causa de baixa en el
Registre de Fundacions de les Illes Balears (art. 1.7).
Tot i que la DT 3 de l'esmentat Decret 61/2007 estableix que les fundacions públiques
sanitàries queden excloses del seu àmbit d’aplicació, la DT 2 de la Llei 1/2011 estableix
específicament que, una vegada completada tota l’adaptació de les entitats
transformades al règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries, s’ha d’instar la
cancel·lació dels assentaments en el Registre de Fundacions esmentat, sense que
consti que aquesta cancel·lació s’hagi produït, ja que figuren, avui, com a fundacions
en estat d'alta.
-A partir de l’1 de gener de 2013, en virtut de l’Acord del Consell de Govern de 21 de
desembre de 2012, les fundacions públiques sanitàries s’extingeixen i s’integren en el
Servei de Salut de les Illes Balears. Aquesta extinció no s’ha d’inscriure en el Registre
de Fundacions autonòmic, ja que des de l’1 de març de 2011 el Decret 61/2007 les
exclou del seu àmbit d’aplicació.
-La Fundació Pública Sanitària de l'Hospital Comarcal d'Inca es va crear en virtut de l'Acord de
Consell de Govern de 17 de març de 2006 (BOIB núm. 43, de 25 de març), que en va autoritzar
la constitució.
Els seus objectes socials eren la gestió i l'administració de l'Hospital Comarcal d'Inca i la
realització, en la seva zona d'influència, d'activitats de promoció, prestació i gestió directa o
indirecta de recursos i serveis sanitaris assistencials, docència i investigació en ciències de la
salut, i la promoció de la salut individual i col·lectiva de la CAIB en qualsevol dels seus
vessants.
Els darrers comptes anuals auditats de la Fundació Hospital Comarcal d'Inca corresponen a
l'exercici 2012 i presenten un total dels actius per un import de 55.572 milers d'euros; uns fons
propis negatius per un import de 4.381 milers d'euros; un patrimoni net positiu per un import de
38.636 milers d'euros a causa de l'efecte del saldo de les «subvencions, donacions i legats
rebuts» que recullen un saldo per un import de 43.017 milers d'euros; un passiu no corrent per
un import de 17 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 16.918 milers d'euros.
Aquests actius i passius es varen incorporar als estats comptables del Servei de Salut de les
Illes Balears, tenint en compte les eliminacions dels dèbits i crèdits que mantenien la Fundació
Hospital Comarcal d'Inca i el Servei de Salut.
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En l'Informe de l'SCIB núm. 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2013, moment de la integració en el Servei de Salut,
l'abast de la fiscalització va incloure una anàlisi dels comptes d'integració de la Fundació
Hospital Comarcal d'Inca en el Servei de Salut de les Illes Balears en diversos apartats.
Procés d'extinció de les tres fundacions públiques sanitàries de la CAIB:
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 168, de 10 de
novembre) es va autoritzar l’inici del procediment d’extinció de les tres fundacions públiques
sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la seva integració en el Servei de
Salut de les Illes Balears: Fundació Pública Sanitària Hospital Comarcal d’Inca, Fundació
Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer i Fundació Pública Sanitària Hospital de Manacor.
Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 (BOIB núm. 53, de 14 d'abril)
es va aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de
les Illes Balears. En el punt 1 de l’annex d’aquest Acord es va preveure, dins l’àmbit funcional
de la salut, l’extinció de les fundacions públiques sanitàries Hospital Son Llàtzer, Hospital de
Manacor i Hospital Comarcal d’Inca i la seva integració en el Servei de Salut de les Illes
Balears.
Al Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 (BOIB núm. 192, de 22 de desembre)
s'aprova l'extinció de les fundacions públiques sanitàries i la seva integració, amb efectes d'1
de gener de 2013, en l’entitat de dret públic Servei de Salut de les Illes Balears, la qual té els
següents efectes:
1. El Servei de Salut de les Illes Balears es va subrogar en la totalitat de les relacions
de personal laboral i de personal estatutari de les fundacions.
2. Els béns, els títols i els drets pertanyents a cada fundació extinta, i també els deutes i
les altres obligacions exigibles en el moment de l’extinció, es varen integrar en el
patrimoni del Servei de Salut de les Illes Balears. Així mateix, el Servei de Salut es va
subrogar en tots els actes, contractes, convenis i, en general, en les relacions
jurídiques pendents de consumació o de tracte successiu de què eren part les
fundacions extintes, sens perjudici dels drets corresponents als contractants, als
creditors o a tercers de conformitat amb la normativa vigent aleshores.
3. Es varen deixar sense efecte els estatuts de la Fundació Pública Sanitària de
l'Hospital Comarcal d’Inca, i també els estatuts de la Fundació Hospital de Manacor i de
la Fundació Hospital Son Llàtzer.

5. Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
L'entitat pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) es va crear mitjançant el
Decret 192/1996, de 25 d'octubre (BOCAIB núm. 144, de 21 de novembre). Les seves finalitats
eren la gestió i l'administració dels centres, els serveis i els establiments sanitaris de Mallorca
que s'integren en el Servei Balear de la Salut, procedents de l'Administració de la CAIB o
d'altes administracions. Aquesta entitat va ser creada abans de les transferències sanitàries i
va incloure el Complex Hospitalari de Mallorca, format per l'Hospital General, l'Hospital
Psiquiàtric i l'Hospital Joan March.
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals
de la CAIB per a l'any 2012, va autoritzar la dissolució i l'extinció de GESMA. Posteriorment,
mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2012 (BOIB núm. 32, d'1 de març)
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es va aprovar el procediment d'extinció de GESMA i la seva integració en el Servei de Salut de
les Illes Balears.
Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 (BOIB núm. 53, de 14 d'abril)
es va aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de
les Illes Balears. En el punt 1 de l’Annex d’aquest Acord es preveu, dins l’àmbit funcional de la
salut, l’extinció de GESMA i la integració dels seus béns, títols i drets, i també dels seus deutes
i de la resta d’obligacions exigibles, en el patrimoni del Servei de Salut de les Illes Balears.
El Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 (BOIB núm. 192, de 22 de desembre) va
adoptar l'acord d'extinció de GESMA i la seva integració en el Servei de Salut de les Illes
Balears, amb efectes d'1 de gener de 2013.
Els efectes de la subrogació varen ser els següents:
1. El Servei de Salut es va subrogar en la totalitat de les relacions de personal laboral i
de personal estatutari de GESMA.
2. Els béns, els títols i els drets pertanyents a GESMA i també els seus deutes i les
altres obligacions exigibles varen quedar integrats en el patrimoni del Servei de Salut.
Així mateix, el Servei de Salut es va subrogar en tots els actes, contractes, convenis i,
en general, en les relacions jurídiques pendents de consumació o de tracte successiu
de les quals GESMA fos part.
Els darrers comptes anuals auditats de GESMA corresponen a l'exercici finalitzat el 31 de
desembre 2012 i presenten un total dels actius per un import de 59.592 milers d'euros; uns fons
propis negatius per un import de 13.050 milers d'euros; un patrimoni net positiu per un import
de 36.313 milers d'euros a causa de l'efecte del saldo de les «subvencions, donacions i llegats
rebuts», que recullen un saldo per un import de 49.636 milers d'euros; un passiu no corrent per
un import de 1.535 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 21.745 milers d'euros.
Aquests actius i passius es varen incorporar en els estats comptables del Servei de Salut,
tenint en compte les eliminacions dels dèbits i crèdits que mantenien GESMA i el Servei de
Salut.
En l'Informe de l'SCIB núm. 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2013, moment de la integració en el Servei de Salut,
l'abast de la fiscalització va incloure una anàlisi dels comptes d'integració de GESMA en el
Servei de Salut de les Illes Balears i en diversos apartats.

INCIDÈNCIES
Tot i que la DT 3 del Decret 61/2007 estableix que les fundacions públiques sanitàries queden
excloses del seu àmbit d’aplicació del Decret, la DT 2 de la Llei 1/2011 estableix
específicament que, una vegada completada tota l’adaptació de les entitats transformades al
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries, s’ha d’instar la cancel·lació dels
assentaments en el Registre de Fundacions esmentat, sense que consti que aquesta
cancel·lació s’hagi produït, ja que figuren, avui, com a fundacions en estat d'alta.
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3. SOCIETATS MERCANTILS
L'evolució del nombre de les societats mercantils dependents de la CAIB amb participació
superior al 50 % durant el període 2010-2016 ha estat el següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS MERCANTILS AMB PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 %
Societats mercantils a 01/01/2010
Creacions durant el període 2010-2016
Extincions durant el període 2010-2016
Extincions per transformació de societats mercantils en entitats públiques empresarials
Societats mercantils a 31/12/2016

NOMBRE
14
0
10
2
2

Durant el període d'estudi s'han extingit 12 societats mercantils, dues de les quals s'han
transformat en entitats públiques empresarials. Les entitats extingides són les següents:

ENTITAT

EXERCICI
COMENÇAMENT
PROCÉS
D'EXTINCIÓ

Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)

2012

Bon Me Segle XXI, SAT

2010

CAIB Patrimoni, SAU

2013

Desenvolupament Digital Balear, SL

2010

Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA)
Institut de Biologia Animal de Balears, SA
(IBABSA)

2010

Parcbit Desenvolupament, SA

2012

Ràdio de les Illes Balears, SA (RIB, SA)

2014

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA)

2014

Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)

2014

2013

TIPUS D'EXTINCIÓ
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Extinció
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

ENTITAT ABSORBENT EN LA QUAL S'INTEGREN ELS
ACTIUS I ELS PASSIUS DERIVATS DEL PROCÉS
D'EXTINCIÓ O DESTINACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
El romanent s'integra en l'únic soci (Institut de Biologia
Animal de Balears, SA, IBABSA)
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
El romanent es reparteix entre els socis (62,71 %
Multimèdia de les Illes Balears SAU)

Extinció
Dissolució amb
cessió global d'actius
i passius
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Fusió per absorció
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
(transformació en
entitat pública
empresarial)
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
(transformació en
entitat pública
empresarial)

Televisió de les Illes Balears, SA (TVIB, SA)

2014

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

Tramvia de la Badia de Palma, SA (TRAMBADIA)

2012

Extinció
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Serveis de Millora Agrària, SAU (SEMILLA, SAU)
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia ( FBIT)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial
de les Illes Balears (SITIBSA)

Entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
El romanent s'integra en l'únic soci (Comunitat Autònoma
de les Illes Balears)
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1. Bon Me Segle XXI, SAT
La societat agrària de transformació, Bon Me Segle XXI, SAT, fou constituïda el 17 de juliol de
2002. El seu objecte social era: 1) la recollida i la classificació de xots i la seva comercialització
en comú pels socis; 2) la investigació, la producció, la comercialització i la prestació de serveis
relacionats amb el sector oví, sobretot pel que fa a la millora genètica de les races ovines de
les Illes Balears i de la qualitat de les canals, i 3) fixar les normes de producció i
comercialització a fi de millorar la qualitat dels productes i adaptar el volum de l'oferta a les
exigències del mercat.
L'acord de dissolució de la societat Bon Me Segle XXI, SAT, es va adoptar en l'Assemblea
general de 31 de juliol de 2009. L'1 de juny de 2010, l'Assemblea general va aprovar el balanç
final de liquidació i va acordar l'adjudicació del romanent final de liquidació al soci únic de la
societat, l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA). L'acord de la dissolució i la
liquidació de la societat va ser elevat a escriptura pública el 28 de juliol de 2010.
El balanç de liquidació, de l'auditoria del qual l'SCIB no té constància, presentava uns actius
totals per un import de 247 milers d'euros, uns fons propis negatius per un import de 56 milers
d'euros, un patrimoni net negatiu per un import de 18 milers d'euros, un passiu no corrent per
un import de 263 milers d'euros i un passiu corrent per un import d'1 miler d'euros.
El 16 de desembre de 2010 (BOIB núm. 183) es va publicar la Resolució del director general
d'Agricultura i Desenvolupament Rural de 15 de novembre de 2010 de la dissolució i la
cancel·lació de la societat agrària de transformació en el Registre General de Societats
Agràries de Transformació de la CAIB.

2. CAIB Patrimoni, SAU
CAIB Patrimoni, SAU, es va constituir inicialment amb la denominació de Diversitat 21, SA,
mitjançant el Decret 120/2001, de 19 d'octubre (BOIB núm. 130, de 30 d'octubre de 2001).
Posteriorment, mitjançant el Decret 38/2004, de 23 d'abril, se'n varen modificar els estatuts i va
passar a denominar-se CAIB Patrimoni, SAU.
La societat té per objecte la gestió, l’administració, l’explotació, la rehabilitació, el manteniment i
la conservació, la vigilància, la investigació, l’inventari, la regularització, la millora, l’optimització,
la valoració, la taxació i l’adquisició o l’alienació dels béns i drets integrants o susceptibles
d’integrar el patrimoni de la Comunitat Autònoma o altres patrimonis públics, i també la
construcció, la reforma i la promoció d’edificacions i altres immobles, per compte propi o de
tercers, i la gestió intermediària de promoció d’edificis i urbanitzacions per al desenvolupament,
en general, del tràfic o negoci immobiliari, segons es disposa en el Decret 55/2010, de 9 d'abril,
de modificació dels estatuts de la societat (BOIB núm. 61, de 22 d'abril).
El Consell de Govern de 23 de novembre de 2012 va autoritzar l'extinció de la societat per
cessió global i, mitjançant Acord de Consell de Govern de 30 de novembre de 2012 (BOIB
núm. 179, d'1 de desembre), es va aprovar incloure una nova actuació en la tercera fase del
Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears i es va autoritzar
l’extinció de la societat mercantil CAIB Patrimoni, SAU, per mitjà de la cessió global dels actius i
dels passius de la societat, sense liquidació, a favor de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que en va acceptar, en qualitat d’ens cessionari, la cessió
global, en el marc de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les
societats mercantils, i de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D'altra banda, la Junta General de la societat de dia
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30 de novembre de 2012 va prendre, per unanimitat, l’acord que la cessió seria amb efectes a
partir de dia 28 de febrer de 2013. Enn l'Informe de l'SCIB 108/2015 del Compte general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013 es recullen els efectes
de la integració en la CAIB dels saldos deutors i creditors de la societat CAIB Patrimoni, SAU.
El Consell de Govern de 22 de febrer de 2013 va acordar adoptar les mesures internes adients
relacionades amb el traspàs en bloc dels béns, els drets i les obligacions de la societat
mercantil CAIB Patrimoni, SAU, en procés d’extinció, per adequar-lo a la normativa patrimonial i
de finances aplicable.
La dita extinció de la societat, per cessió global d’actius i passius, es va formalitzar mitjançant
escriptura pública núm. 1826, de 12 de desembre de 2013, que va ser inscrita en el Registre
Mercantil el 20 de desembre de 2013, una vegada transcorregut el termini que disposa la Llei
3/2009 per a l’exercici del dret d’oposició que tenen els creditors de l’ens cedent i de l’ens
cessionari.
Finalment, per l'Acord del Consell de Govern de 14 de febrer de 2014 (BOIB núm. 23, de 15 de
febrer de 2014) es va fer públic l’acord de cessió global d’actius i passius de la societat
mercantil pública CAIB Patrimoni, SAU, a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i es va fer constar el dret que tenen els creditors de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’obtenir el text íntegre de l’acord de la cessió global i
d’exercir el dret d’oposició a què fan referència els articles 87 i 88, en relació amb l’article 44,
de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils. La
CAIB es va subrogar en tots els actes, contractes, convenis i, en general, en les relacions
jurídiques pendents de consumació o de tracte successiu de les quals CAIB Patrimoni, SAU,
fos part.
Els darrers comptes auditats de CAIB Patrimoni, SAU, corresponen al període comprès des de
l'1 de gener de 2013 fins al 28 de febrer de 2013 i presenten un import total dels actius de
41.800 milers d'euros; uns fons propis negatius per un import de 607 milers d'euros; un
patrimoni net positiu per un import de 13.148 milers d'euros, a causa de l'efecte del saldo de les
«subvencions, donacions i legats rebuts», que recullen un saldo per un import de 13.756 milers
d'euros; un passiu no corrent per un import de 16.741 milers d'euros, i un passiu corrent per un
import d'11.911 milers d'euros. Les xifres indicades anteriorment no inclouen els possibles
efectes de les excepcions que es varen posar de manifest en l'informe d'auditoria externa.

3. Desenvolupament Digital Balear, SL
La societat Desenvolupament Digital Balear, SL, es va constituir mitjançant escriptura pública
de 13 de setembre de 2006 i el seu objecte social era el desenvolupament, la producció, la
comercialització i la distribució de productes i serveis electrònics, audiovisuals i interactius per a
la televisió, la ràdio i Internet, així com per a qualsevol altre tipus de xarxa de comunicació
electrònica; la prestació de serveis de qualsevol tipus que poguessin ser d'interès per impulsar,
gestionar i desenvolupar la radiodifusió digital; la realització de campanyes de difusió de les
tecnologies digitals de radiodifusió, i l'impuls de plans per la implantació d'aquestes tecnologies.
La societat Desenvolupament Digital Balear, SL, era una societat dependent de la societat
Multimèdia de les Illes Balears, SAU, donat que aquesta en tenia el 62,71 % de les
participacions en el capital social. Ja que la CAIB tenia el 100 % del capital social de
Multimèdia de les Illes Balears, SAU, la societat Desenvolupament Digital Balear, SL, forma
part de l'objecte de l'Informe de l'SCIB i del seu àmbit subjectiu.
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Segons consta en les notes explicatives en el balanç final auditat en liquidació l'11 de
novembre de 2010, el 7 de maig de 2010 la Junta General de socis va acordar dissoldre la
societat i aquest acord va ser elevat a públic el 15 de maig de 2010.
El procés de liquidació va culminar en la Junta General de socis d'11 de novembre de 2010, en
què es va acordar la liquidació i l'extinció de l'empresa; aquest acord va ser elevat a públic el
28 d'abril de 2011. El balanç de liquidació que es va presentar a la Junta i que a la vegada es
va integrar en l'escriptura d'extinció corresponent, presentava un import total d'actius líquids de
16 milers d'euros, que es va repartir entre els socis (corresponent a la societat matriu
Multimèdia de les Illes Balears, SAU, el 62,71 % del dit import líquid), i un patrimoni net i uns
fons propis pel mateix import, donat que no hi havia saldos passius pendents de pagament.
La seva extinció va ser publicada en el BORME de 8 de juny de 2011 i va ser registrada en el
Registre Mercantil el 30 de maig de 2011.
En el moment de l'extinció, aquesta societat no tenia personal.

4. Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA)
En virtut del Decret 9/1993, d’11 de febrer (BOCAIB núm. 31, d'11 de març), es va acordar la
constitució de la societat Fires i Congressos de Balears, SA, amb un capital social inicial de
60,10 milers d'euros, desemborsat íntegrament per la CAIB, d'acord amb el que estableix la
disposició addicional quarta de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de
la CAIB per a l'any 1993 (BOCAIB núm. 158, de 31 de desembre). D'acord amb els estatuts, la
societat tenia per objecte la promoció econòmica, social i cultural de les Illes Balears,
mitjançant l'organització, l'execució i la contractació de fires, congressos, concursos,
exposicions, manifestacions i espectacles culturals.
Mitjançant el Decret 102/2010, de 27 d'agost (BOIB núm. 131, de 7 de setembre), es dissol la
societat Fires i Congressos de Balears, SA. El Consell de Govern, constituït en Junta General
el 27 d’agost de 2010, va aprovar, amb efectes de dia 1 de setembre de 2010, la dissolució de
l’entitat, i també que l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) n'assumís les
funcions i tots els drets i els deures, i se subrogàs en la totalitat dels actius i els passius de
Fires i Congressos de Balears, SA, d'acord amb el balanç resultant al tancament el 31 d'agost
de 2010.
Mitjançant el Decret 103/2010, de 27 d'agost (BOIB núm. 131, de 7 de setembre), es varen
modificar els estatuts de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), bàsicament
respecte a la descripció del seu objecte i de les seves activitats per integrar-hi les funcions que
exercia Fires i Congressos de Balears, SA.
Els darrers comptes anuals auditats de FICOBALSA corresponen al període de l'exercici no
complet que va de l'1 de gener al 31 d'agost de 2010 i presenten un total dels actius per un
import de 12.774 milers d'euros; uns fons propis negatius per un import de 2.067 milers d'euros;
un patrimoni net negatiu per un import de 1.188 milers d'euros; un passiu no corrent per un
import de 8.636 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 5.325 milers d'euros.
Cal comentar que la Junta General d'Accionistes, el 27 d'agost de 2010, va acordar fer els
tràmits pertinents i aportar i desemborsar un import de 1.277 milers d'euros per compensar
parcialment les pèrdues, d'acord amb el que recull la nota 24 de la memòria dels comptes
anuals del període de l'1 de gener a 31 d'agost de 2010, i per evitar un desequilibri patrimonial
financer greu a l'entitat absorbent IDI, que no és societat anònima, donada la situació deficitària
45

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

de la societat mercantil Fires i Congressos de Balears, SA, que es trobava en el supòsit de
dissolució d'acord amb la normativa mercantil vigent en aquell moment, i donats els resultats
negatius del patrimoni net i dels fons propis.

5. Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
En virtut del Decret 101/1989, de 15 de novembre de 1989 (BOCAIB núm. 148, de 30 de
novembre) es va crear l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA, amb escriptura pública de
20 de desembre de 1989.
El seu objecte social era la prestació de serveis tècnics, i la seva activitat principal, la divulgació
de sistemes de producció i millora ramaders, el desenvolupament de les campanyes de sanitat
animal, la formació permanent dels ramaders, la rendibilitat de les explotacions ramaderes i la
millora dels processos de producció, elaboració o transformació dels productes agroalimentaris
mitjançant la certificació de marques de qualitat, i les activitats de recerca, desenvolupament i
innovació en els sectors agrícola i ramader.
El 13 d’abril de 2012, en aplicació de la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, el
Consell de Govern va acordar aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears, que en l'apartat 3 de l'Annex I fa referència a
l'àmbit funcional agricolaramader i disposa la fusió de les societats mercantils públiques Serveis
de Millora Agrària, SA, i de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
Dia 31 de maig de 2013, la CAIB, accionista única de les entitats SEMILLA, SAU, i IBABSA,
SAU, va acordar que la primera absorbiria la segona l’absorció i aquest acord que es va
formalitzar mitjançant escriptura de fusió de societats per absorció núm. 1360, de 8 de juliol de
2013, inscrita en el Registre Mercantil el 10 de juliol de 2013. Com a conseqüència de la fusió,
l’entitat IBABSA, SAU, es va extingir sense liquidació, i va ser absorbida per la societat
SEMILLA, SAU, que va adquirir en bloc, a títol de successió universal, la totalitat del patrimoni
de la societat absorbida, de conformitat amb els balanços auditats de referència per la fusió
tancats a 31 de desembre de 2012. D'aquesta manera, la societat absorbent es va subrogar
plenament en els drets i les obligacions de l'absorbida, amb aplicació del règim de fusions
especials que disposen els art. 49 i concordants de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre
modificacions estructurals de les societats mercantils, per remissió de l’art. 52 de la norma
esmentada, en tractar-se de societats íntegrament participades pel mateix soci, en aquest cas
la CAIB.
Per aquest motiu, va ser necessari modificar els estatuts de SEMILLA, SAU, per adaptar-los a
la nova realitat i incloure-hi també les funcions executives i de serveis que prestava fins
aleshores la societat IBABSA, SAU. Així, el Consell de Govern de 31 de maig de 2013 (BOIB
núm. 77, d'1 de juny) va adoptar aprovar la modificació dels estatuts de Serveis de Millora
Agrària, societat anònima unipersonal (SEMILLA, SAU).
Els darrers comptes auditats de l'IBABSA corresponen a l'exercici 2012 i presenten un import
total dels actius de 8.908 milers d'euros; uns fons propis positius per un import de 1.003 milers
d'euros; un patrimoni net positiu per un import de 1.190 milers d'euros, a causa de l'efecte del
saldo de les «subvencions, donacions i legats rebuts», que recullen un saldo per un import de
188 milers d'euros; un passiu no corrent per un import de 4.275 milers d'euros, i un passiu
corrent per un import de 3.443 milers d'euros. Aquests són els saldos dels actius i els passius
que es varen incorporar a 1 de gener de 2013 en la societat SEMILLA, SAU, i les xifres
indicades anteriorment no inclouen els possibles efectes de les excepcions que es varen posar
de manifest en l'informe d'auditoria externa.
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6. Parcbit Desenvolupament, SA, i Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
La societat Parcbit Desenvolupament, SA, va ser creada en virtut del Decret 119/1997, de 19
de setembre (BOIB núm. 123, de 2 d'octubre).
El seu objecte social era contribuir al desenvolupament de la societat de la informació a les Illes
Balears mitjançant la realització del conjunt d'operacions que fossin necessàries per a la
urbanització i la promoció del desenvolupament integral de l'àrea coneguda com a ParcBIT.
Igualment, la societat tenia per objecte contribuir a fomentar la investigació, el
desenvolupament tecnològic i la innovació a les Illes Balears, i també fomentar-ne la
implantació en la societat, amb especial incidència en la societat de la informació, la tecnologia,
les telecomunicacions i l’energia a les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, podia dur a terme
qualsevol activitat en els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la
informació, l’energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.
Els darrers comptes anuals auditats de Parcbit Desenvolupament, SA, corresponen al període
comprès des de l'1 de gener de 2012 i fins al 31 d'octubre de 2012, i presenten un import total
dels actius de 34.394 milers d'euros; uns fons propis positius i un patrimoni net positiu per un
import de 19.190 milers d'euros; un passiu no corrent per un import d'11.649 milers d'euros, i un
passiu corrent per un import de 3.556 milers d'euros. Les xifres indicades anteriorment no
inclouen els possibles efectes de les excepcions que es varen posar de manifest en l'informe
d'auditoria externa.
D'altra banda, quant a la societat anònima Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL), per mitjà
del Decret 64/1994, de 26 de maig, se'n va acordar la constitució i se’n varen aprovar els
estatuts. La societat es va crear mitjançant l’escriptura pública de 2 de juny de 1994 i es va
inscriure en el Registre Mercantil.
El seu objecte social era el proveïment de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, fins i tot la consultoria, el disseny, el
desenvolupament, la implantació i l'explotació, així com la formació i l'assistència tècnica
d'aquests sistemes i serveis.
Els darrers comptes anuals auditats de BITEL corresponen al període que va des de l'1 de
gener de 2012 fins al 31 d'octubre de 2012 i presenten un import total dels actius de 6.950
milers d'euros;, uns fons propis positius i un patrimoni net positiu per un import de 1.795 milers
d'euros, i un passiu corrent per un import de 5.156 milers d'euros.
El punt 4 de l'Annex I de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 13 d'abril de
2012, pel qual s'aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 14 d'abril de 2012), fa referència a l'àmbit
funcional d'impuls del desenvolupament empresarial, noves tecnologies d'investigació i altres
matèries relacionades; disposa l'extinció de les societats Parcbit Desenvolupament, SA, i
Balears Innovació Telemàtica, SA, BITEL, i estableix que tant els béns, els títols i els drets com
els deutes i la resta d’obligacions exigibles de titularitat d’aquestes societats s’han d’integrar, en
el moment de la seva extinció, en una nova fundació, en la qual s’ha d’integrar igualment el
patrimoni de la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT), que també
s’extingeix.
Per Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2012 (BOIB núm. 135, de 13 de
setembre) es va crear la nova Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, amb la finalitat
d'integrar les societats anònimes Parcbit Desenvolupament, SA, i Balears Innovació
Telemàtica, SA, així com la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.
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El 19 d'octubre de 2012, el Consell de Govern va aprovar la integració mitjançant la cessió
global d'actius i passius sense contraprestació de les societats anònimes Parcbit
Desenvolupament, SA, i Balears Innovació Telemàtica, SA, a la nova Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia, i va autoritzar la integració mitjançant cessió global d'actius i passius
de les societats anònimes, i també la fusió de la Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica (IBIT) amb la Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia.
L'escriptura de cessió global d'actius i passius de les societats a la Fundació Bit és de 17 de
desembre de 2012 i va ser rectificada el 17 de gener i el 12 de febrer de 2013 i, d'acord amb
aquesta, les juntes generals extraordinàries i universals de les societats Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) i Parcbit Desenvolupament, SA, dels dies 29 i 26 d'octubre de 2012,
respectivament, varen acordar la cessió global d'actius i passius a favor de la Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia, d'acord amb el balanç de situació auditat tancat a 31 d'octubre de
2012, la qual cosa va suposar l'extinció sense liquidació de les dues societats, i per això es va
determinar que la cessió tindria els efectes següents: comptables a partir de l'1 de novembre de
2012, que es realitzaria sense contraprestació per a les societats o els socis i que no tindria
conseqüències sobre l'ocupació.

7. Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA
Les societats Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA, es varen
constituir mitjançant escriptura pública de 14 d'abril de 2004, en virtut de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes Balears (BOCAIB núm.
16, de 10 de juny).
Pel que fa a la societat Televisió de les Illes Balears, SA, el seu objecte social era la gestió
mercantil del servei públic de televisió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre
que la finalitat de la societat Ràdio de les Illes Balears, SA, era la gestió mercantil del servei
públic de radiodifusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Les dues anteriors societats formaven part d'un grup de societats denominat Grup IB3, que
estava compost per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i per aquestes dues
societats filials, al seu torn participades al 100 % per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
La Comissió d’Anàlisi i Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la sessió de 2 d’octubre de 2013, va aprovar la
proposta de fer algunes modificacions de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic, que consistien, entre d’altres, en la inclusió de noves actuacions respecte de
Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA.
Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2013, es varen aprovar les
modificacions puntuals de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que suposaven, d'acord amb
l’apartat 1 de l’annex de l’Acord, la inclusió dels processos d’extinció de Televisió de les Illes
Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA. Aquests processos s’havien de dur a terme
mitjançant una cessió global d’actius i passius de les dues societats mercantils a l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, sense liquidació (BOIB núm. 150, de 31 d’octubre) en els
termes que estableix la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats
mercantils.
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L’Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014 (BOIB núm. 77, de 7 de juny) va autoritzar
l’extinció de les societats mercantils Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes
Balears, SA, en els termes disposats anteriorment, la qual no va suposar cap contraprestació al
cessionari, soci únic de la societat cedent, i va tenir com a conseqüència l’extinció sense
liquidació de les societats.
La data a partir de la qual la cessió va tenir efectes comptables va ser l’1 de gener de 2014, si
bé la data a partir de la qual va tenir efectes jurídics la cessió global d’actius i passius va ser la
d’inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura de cessió global, una vegada transcorregut
el termini que estableix la Llei 3/2009, de 3 d’abril, per a l’exercici del dret d’oposició que tenen
els creditors de l’ens cedent i de l’ens cessionari.
La cessió global es va formalitzar mitjançant escriptures públiques de 5 de desembre de 2014
(protocols amb número 3.638 pel que fa a la societat Televisió de les Illes Balears i número
3.639 pel que fa a la societat Ràdio de les Illes Balears, SA, ambdues complementades per
esmena d’errors el 23 de desembre de 2014 i inscrites en el Registre Mercantil el 31 de
desembre de 2014), on consta la ratificació de l’aprovació dels balanços respectius, tancats a
31 de desembre de 2013 i auditats.
Els darrers comptes anuals auditats de la societat Televisió de les Illes Balears, SA,
corresponen a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013 i presenten un import total dels
actius de 28.572 milers d'euros; uns fons propis i un patrimoni net negatius per un import de
26.939 milers d'euros, amb una xifra de capital social de 6.667 milers d'euros, íntegrament
desemborsat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de l'EPRTVIB; un passiu
no corrent per un import de 27.341 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 28.170
milers d'euros. Aquests són els saldos actius i passius que es varen incorporar a 1 de gener de
2014 en l'EPRTVIB.
D'altra banda, els darrers comptes anuals auditats de la societat Ràdio de les Illes Balears, SA,
corresponen a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013 i presenten un import total dels
actius de 7.459 milers d'euros; uns fons propis i un patrimoni net positius per un import de
1.264 milers d'euros, amb una xifra de capital social de 2.646 milers d'euros, íntegrament
desemborsat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de l'EPRTVIB; un passiu
no corrent per un import de 2.308 milers d'euros, i un passiu corrent per un import de 3.886
milers d'euros. Aquests són els saldos actius i passius que es varen incoporar a 1 de gener de
2014 en l'EPRTVIB.

8. Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA)
La societat anònima Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears es va crear en virtut del
Decret 82/2001, de 15 de juny (BOIB núm. 76, de 26 de juny), mitjançant escriptura pública de
26 de setembre de 2001. Des de la seva creació, l'activitat de l'empresa va estar vinculada a la
prestació de serveis públics, sobretot a la producció de cartografia i la implementació i gestió de
sistemes d'informació territorial dins l'administració autonòmica, llevat que estiguessin atribuïts
a altres ens del sector públic instrumental.
D'acord amb l'informe econòmic financer emès per la Direcció General d'Ordenació del Territori
el 15 d'octubre de 2013, les activitats que realitzava SITIBSA es corresponien més a una entitat
pública empresarial que no a una societat mercantil pública i, per aquest motiu, es va crear una
nova entitat pública empresarial que assumís les funcions de SITIBSA, d'acord amb l'article 42
de la Llei 7/2010, del sector públic instrumental de la CAIB, sobre entitats públiques
empresarials. El mateix informe recull que no es preveia que la creació de la nova entitat
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suposàs cap efecte negatiu, donat que el canvi obeïa a adaptar i transformar la forma jurídica
de l'entitat al tipus d'objecte i funció que havia realitzat des de la seva creació. D'altra banda,
les noves funcions que va haver d'assumir l'entitat pública empresarial derivaven de l'exercici
de potestats administratives que fins aquell moment assumia la Direcció General del Territori,
els funcionaris de la qual varen ser adscrits a la nova entitat.
En el marc de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de
les Illes Balears (Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2013, BOIB núm. 150, de 31
d’octubre) s'estableixen la creació de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial
de les Illes Balears (SITIBSA) i l’extinció de la societat mercantil Serveis d’Informació Territorial
de les Illes Balears, SA, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor
de l’entitat pública empresarial, en els termes que disposa l'article 81 de la Llei 3/2009, de 3
d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils.
D'altra banda, l’article 30 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de PGCAIB per a l’any 2014
(BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013), va disposar la creació de l'entitat pública
empresarial Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears, en va regular les funcions i les
competències i va establir, en l’apartat 6, que, una vegada aprovats els estatuts de la nova
entitat, s’havia d’extingir l’empresa pública Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears,
SA, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació. Així, el Decret 27/2014, de
27 de juny (BOIB núm. 88, de 28 de juny), va aprovar els estatuts de l'entitat pública
empresarial SITIBSA, en els quals s'estableix expressament l'ús del mateix acrònim que
l'empresa pública extingida, SITIBSA.
El Consell d'Administració de l'entitat absorbent va aprovar la cessió global d'actius i passius el
27 d'octubre de 2010, la qual es va formalitzar mitjançant escriptura pública de 10 de desembre
de 2014 (protocol núm. 3.351, inscrita en el Registre Mercantil el 12 de desembre de 2014), on
consta com a balanç de cessió global d’actius i passius de la societat el balanç anual auditat
tancat a 31 de desembre de 2013.
A efectes comptables, la cessió té efectes des de l'1 de gener de 2014. A partir d'aquesta data
les operacions de la societat SITIBSA s'entenen realitzades per compte de l'entitat pública
empresarial SITIBSA. Els saldos que es traspassen de la societat cap a l'entitat pública
empresarial corresponen als del tancament de l'exercici 2013 i són els següents: actius totals
per un import de 2.156 milers d'euros, fons propis positius per un import de 33 milers d'euros,
patrimoni net positiu per un import de 879 milers d'euros i passiu corrent per un import de 577
milers d'euros.

9. Serveis de Millora Agrària, SAU (SEMILLA, SAU)
La societat anònima unipersonal Serveis de Millora Agrària era una societat mercantil pública,
la creació de la qual va ser acordada en virtut del Decret 33/1991, de 21 de març (BOCAIB
núm. 56, de 2 de maig), d’acord amb allò disposat en l’article 20 i en la disposició addicional
sisena de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses vinculades de la
CAIB. L’escriptura pública de constitució es va atorgar el 7 de maig de 1991.
La seva finalitat, entre d’altres, era la realització d'activitats industrials, d'investigació,
comercialització i prestació de serveis relacionats amb els sectors agrícola, ramader, pesquer,
forestal, agroalimentari i mediambiental en el sentit més ampli.
En el context de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental
de les Illes Balears (Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2013, BOIB núm. 150, de
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31 d’octubre), es va proposar la transformació de SEMILLA, SA, en l’ens públic empresarial
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA). L’extinció de la societat anònima es va
plantejar mitjançant la cessió global dels seus actius i passius, sense liquidació, a favor de
l’entitat pública empresarial, en els termes que disposa la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de
modificacions estructurals de les societats mercantils.
En aplicació de l’acord anterior, l’article 29 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de PGCAIB
per a l’any 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013), va disposar la creació de
l’entitat empresarial pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera ( SEMILLA) i l’extinció de
l’empresa pública SEMILLA, SAU, una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat,
mitjançant l’esmentada cessió global d’actius i passius, sense liquidació. Els nous estatuts de
SEMILLA varen ser aprovats mitjançant el Decret 28/2014, de 27 de juny (BOIB núm. 88, de 28
de juny) i estableixen com a fins generals de l’ens els relacionats amb l’agricultura, la ramaderia
i la pesca de competència del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma, llevat que
estiguin atribuïts a altres ens del sector públic instrumental. Val a dir que els estatuts
estableixen l'ús del mateix acrònim que l'empresa pública extingida, SEMILLA.
La cessió global es va formalitzar mitjançant escriptura pública de 10 de desembre de 2014
(protocol núm. 1.627, inscrita en el Registre Mercantil el 12 de desembre de 2014), d’acord
amb el projecte subscrit pels seus administradors el 17 de juliol de 2014. En aquesta escriptura
consta com a balanç de cessió global d’actiu i passiu de la societat el balanç auditat de
l’exercici tancat a 31 de desembre de 2013. Els saldos cedits suposen 53.791 milers d’euros en
concepte d’actius (dels quals 38.352 milers d’euros corresponen a actius no corrents), un
patrimoni net de 964 milers d’euros, un passiu no corrent de 37.373 milers d’euros i un passiu
corrent de 15.454 milers d’euros. Les xifres indicades anteriorment no inclouen els possibles
efectes de les excepcions que es varen posar de manifest en l'informe d'auditoria externa.

10. Tramvia de la Badia de Palma, SAU
Per l'Acord del Consell de Govern de dia 27 de febrer de 2009 (BOIB núm. 34, de 7 de març de
2009) es va crear la societat anònima Tramvia de la Badia de Palma, SA, amb un capital
fundacional de 5 milions d’euros, subscrit íntegrament pel Govern de les Illes Balears.
El seu objecte social va ser el disseny, la construcció, el finançament i la gestió de la
infraestructura del tramvia de la badia de Palma i l'explotació del servei de transport de viatgers
que s'havia de prestar amb aquesta infraestructura, incloent-hi la realització de les actuacions
comercials que es poguessin desenvolupar en l'àmbit d'aquesta infraestructura i servei, i
qualsevol activitat necessària per a la posada en servei d'aquesta infraestructura, així com la
contractació de les assistències tècniques que fossin necessàries.
Des de la seva constitució, l'única activitat de la societat va consistir en la realització d'estudis i
treballs de planificació per al disseny i la construcció del tramvia de la badia de Palma, projecte
del qual es va desistir a l'any 2011.
La CAIB, accionista única de la societat, va acordar, en Junta general extraordinària i universal
d'accionistes, de 9 de desembre de 2011, la dissolució i l'obertura del període de liquidació de
la societat. Després de les operacions de liquidació, la Comissió Liquidadora, el 29 de febrer de
2012, va formular el balanç final de liquidació auditat, l'informe complet sobre les operacions de
liquidació, així com el projecte de divisió de l'actiu resultant, i l'efectiva liquidació de la societat
es va inscriure en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 14 de setembre de 2012.
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Els darrers comptes anuals auditats al tancament de 29 de febrer de 2012 presenten un import
total d'actius de 821 milers d'euros, uns fons propis i un patrimoni net positiu de 812 milers
d'euros i un passiu corrent per un import de 9 milers d'euros. Pel que fa al capital social
escripturat, era de 5.000 milers d'euros i, al 29 de febrer de 2012, només s'havia desemborsat
un import de 2.130 milers d'euros, és a dir, un 42,6 % del total. L'informe d'auditoria externa del
balanç de liquidació a 29 de febrer de 2012 no conté excepcions.

INCIDÈNCIES
Pel que fa a les societats Bon Me Segle XXI, SAT, i Desenvolupament Digital Balear, SL, l'SCIB
no té constància de quina entitat assumeix les funcions que exercien fins aleshores.

4. FUNDACIONS
L'evolució del nombre de fundacions dependents de la CAIB amb participació superior al 50 %
durant el període 2010-2016 ha estat la següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DE LES FUNDACIONS AMB PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 %
Fundacions a 01/01/2010
Transformacions de Fundacions en Entitats Públiques Empresarials
Creacions durant el període 2010-2016
Extincions durant el període 2010-2016
Fundacions a 31/12/2016

NOMBRE
19
2
2
8
11

Durant el període objecte d'estudi s'han creat dues fundacions: Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia (FBIT) i Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.
La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) es va crear per Acord del Consell de
Govern de 7 de setembre de 2012 (BOIB núm. 135, de 13 de setembre) amb la finalitat
d'integrar les societats anònimes Parcbit Desenvolupament, SA, i Balears Innovació
Telemàtica, SA, BITEL, i la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (FIBIT).
La Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears es va crear en el marc de la tercera fase del
Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears (Acord del
Consell de Govern de 5 de desembre de 2014, BOIB núm. 167, de 6 de desembre), que
estableix el procés de dissolució del Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra
Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma" i la creació d'una nova fundació del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma, a la qual s'han de cedir globalment els actius i
els passius d'aquell, amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius
del Consorci per extingir. A 31 de desembre de 2016, aquesta entitat es trobava sense activitat
donat que continuava operant el Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra
Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma". El 8 de febrer de 2017, la Junta de Fundadors
del Consorci en va aprovar per unanimitat l'extinció, acordada mitjançant Acord del Consell de
Govern de 5 de desembre de 2014, i la cessió global dels actius i els passius a la Fundació
Orquestra Simfònica Illes Balears, sense liquidació.
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D'altra banda, com s'ha indicat en l'apartat 2 anterior sobre les entitats públiques empresarials,
les fundacions del sector públic Hospital Son Llàtzer i Hospital de Manacor han estat
transformades en fundacions públiques sanitàries.
Les entitats extingides han estat les següents:

ENTITAT
Fundació Balear contra la
Violència de Gènere
Fundació Balear de la
Memòria Democràtica

Fundació Balears a
l'Exterior
Fundació Centre
d'Investigació,
Desenvolupament i
Innovació en Turisme
(CIDTUR)
Fundació d'Ajuda a la
Reinserció de les Illes
Balears
Fundació Illes Balears per
a la Innovació Tecnològica
(IBIT)
Fundació Mateu Orfila
d'Investigació en Salut de
les Illes Balears
Fundació per al
Desenvolupament
Sostenible de les Illes
Balears

EXERCICI
COMENÇAMENT
PROCÉS DE
L'EXTINCIÓ

TIPUS S'EXTINCIÓ

2007

Liquidació

2012

Liquidació

2012

Extinció amb cessió d'actius i passius

ENTITAT ABSORBENT EN LA QUAL
S'INTEGREN ELS ACTIUS I ELS PASSIUS
DERIVATS DEL PROCÉS D'EXTINCIÓ O
DESTINACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
El romanent final de liquidació de la Fundació
es va destinar a l'Intitut Balear de la Dona.
El romanent final de liquidació de la Fundació
es va destinar a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Els béns i drets de la Fundación es destinen a
la l'Agència d'Emigració i Cooperació
Internacional de les Illes Balears, excepte el
béns immobles, que s'integren en
l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

2012

Liquidació

2008

Liquidació

El romanent final de liquidació de la Fundació
es va destinar a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
El romanent final de liquidació de la Fundació
es va destinar a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2012

Fusió per absorció

Fundació Balear d'Innovació Tecnològica
(FBIT)

2012

Fusió per absorció

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull

2012

Fusió per absorció

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

1. Fundació Balear contra la Violència de Gènere
L’Acord del Consell de Govern de dia 11 de juny de 2004 (BOIB núm. 89, de 24 de juny de
2004) va autoritzar la constitució de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere, de la
qual el Govern de les Illes Balears era patró fundador, juntament amb els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i l'Ajuntament de Palma. L'aportació del Govern
de les Illes Balears en concepte de dotació inicial a la Fundació va ser de 180 milers d'euros.
La fundació es va constituir en escriptura pública el 2 de novembre de 2004 i va ser inscrita en
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears el 27 de juny de 2005.
La finalitat de la fundació consistia, entre d’altres, a implicar tota la societat civil i les
administracions públiques en la lluita contra la violència cap a les dones.
El 18 de desembre de 2007, el Patronat de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere va
acordar, per unanimitat, la seva extinció, donada la impossibilitat de realitzar el seu fi
fundacional.
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El 17 de desembre de 2010, el Servei Jurídic de la Conselleria d’Afers Socials va emetre un
informe jurídic en el qual va concloure que calia extingir la Fundació per la impossibilitat
sobrevinguda de la realització del fi fundacional, per la pèrdua implícita del seu objecte i per la
improcedència de la modificació dels seus estatuts i la impossibilitat de dur a terme un procés
de fusió, atès que l’Estatut d’autonomia atorga expressament la competència exclusiva en
polítiques de gènere a l’Administració autonòmica i als consells insulars, i a més hi havia una
entitat dependent d'aquesta que era competent en matèria de violència de gènere —l’Institut
Balear de la Dona—, i les seves funcions i les de la Fundació es confonien.
En la mateixa data que es varen acordar l’extinció i la liquidació de la Fundació també es va
acordar destinar el romanent de la liquidació dels béns i els drets de la Fundació a l'Institut
Balear de la Dona, organisme que va comptabilitzar una partida d’ingressos per un import d'1,7
milers d’euros. L’extinció i la liquidació es varen elevar a escriptura pública el 31 de maig de
2012.
Els darrers comptes anuals de la Fundació inscrits en el Registre Únic de Fundacions
corresponien a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2007. Per aquest motiu, en el moment de
l'extinció aquesta Fundació es trobava inactiva i sense personal.
La inscripció de l'extinció en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, practicada en
virtut d’una Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 26
de juny de 2012, es va publicar en el BOIB núm. 108, de 26 de juliol de 2012.

2. Fundació Balear de la Memòria Democràtica
El Govern de les Illes Balears va autoritzar la constitució de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica mitjançant l’Acord del Consell de Govern de dia 17 d'abril de 2009 (BOIB núm. 60,
de 25 d’abril). Es va elevar a pública en escriptura de 29 de gener de 2010 i va ser inscrita en el
Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears el 9 de març de 2010. L’aportació del Govern
de les Illes Balears en concepte de dotació inicial va ser de 30 milers d’euros i durant la seva
existència va ser finançada íntegrament amb aportacions de la Comunitat Autònoma.
La finalitat d’aquesta entitat consistia, entre d’altres, a proposar i impulsar polítiques públiques
de commemoració, conservació i foment de la memòria històrica, d’acord amb la Llei 52/2007
de la memòria històrica.
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica es va extingir en virtut de l’Acord del Consell
de Govern de 30 de març de 2012 i va respondre a la decisió del Govern de reorganitzar i
reduir el sector públic instrumental. Posteriorment, l’Acord del Consell de Govern de 13 d’abril
de 2012 (BOIB núm. 53, de 14 d’abril) pel qual es va aprovar la primera fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears, en disposava l'extinció
donada la impossibilitat de realitzar la finalitat fundacional (per manca de finançament).
El 29 de juny de 2012, i en aplicació de l’acord esmentat, el Patronat va aprovar, entre d’altres,
l’acord d’extinció de la Fundació i el Projecte de distribució de béns i drets resultants de la
liquidació que es varen destinar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un import de
45 milers d’euros. L'escriptura d’elevació a públic d’aquest acord, amb número de protocol
3.115, es va atorgar el 30 d’octubre de 2012.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 12
de novembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció, la qual es va publicar en
el BOIB núm. 180, de 4 de desembre de 2012.
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3. Fundació Balears a l'Exterior
L’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2005 (BOIB núm. 182, de 3 de
desembre) va autoritzar la creació de la Fundació Balears a l'Exterior, l’únic fundador de la qual
era el Govern de les Illes Balears. La dotació econòmica inicial de la Fundació va ser de 30
milers d’euros, ara bé el desemborsament inicial va ser de 12 milers d’euros, i el Govern de les
Illes Balears es va comprometre a fer efectiva la resta en un termini no superior a 5 anys. Va
ser elevada a pública per escriptura de 28 de desembre de 2005 i va ser inscrita en el Registre
de Fundacions el 19 de maig de 2006.
La Fundació Balears a l’Exterior tenia com a objectiu prioritari prestar suport de caràcter
principalment sociosanitari als emigrants de Balears i als seus cònjuges i descendents.
La segona fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes
Balears va disposar l’extinció de la Fundació Balears a l’Exterior i la modificació del Decret que
regulava l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears per assumir les funcions de
la Fundació i canviar la denominació de l’Agència, que va passar a ser l’Agència d’Emigració i
Cooperació Internacional de les Illes Balears (AECIB).
Mitjançant el Decret 50/2012, de 29 de juny, de creació de l’Agència d’Emigració i Cooperació
Internacional de les Illes Balears (BOIB núm. 96, de 5 de juliol), aquest ens va assumir les
competències que fins aleshores exercia la Fundació Balears a l’Exterior i se’n va canviar la
denominació.
Per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2012 (BOIB núm. 190, de 19 de
desembre) es varen autoritzar les actuacions prèvies necessàries per les quals la Fundació
Balears a l'Exterior s'extingia i s'integrava en l'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional
de les Illes Balears, sense l'obertura de procediment de liquidació de la Fundació. L'AECIB es
va subrogar en tots els drets i obligacions de la Fundació Balears a l’Exterior amb l’excepció
dels béns immobles de la Fundació, que es varen integrar en l’Administració de la CAIB.
En la reunió del Patronat de la Fundació de dia 21 de desembre de 2012, es va acordar la seva
extinció per integrar-se en l’Agència; d'altra banda, el Consell de Direcció de l’AECIB va
acordar la dita integració amb efectes a partir de l’1 de gener de 2013, en la sessió ordinària de
dia 28 de desembre de 2012. Aquests acords varen ser elevats a escriptura pública el 20 de
març de 2013. La inscripció de l'extinció en el Registre Únic de Fundacions es va publicar en el
BOIB núm. 67, d'11 de maig de 2013.
Els darrers comptes anuals auditats de la Fundació, aprovats pel Patronat el 7 de març de
2013, corresponien a l’exercici 2012. S’hi reflectien actius totals per un import de 359 milers
d’euros (dels quals 72 milers d’euros corresponien a inversions immobiliàries), un patrimoni net
per un import de 91 milers d’euros i un passiu corrent per un import de 268 milers d’euros.

4. Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Turisme
(CIDTUR)
L’Acord del Consell de Govern de 7 de desembre de 2006 (BOIB núm. 180, de 19 de
desembre) va autoritzar la constitució de la Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i
Innovació en Turisme, que va ser elevada en escriptura pública el 20 de desembre de 2007 i va
ser inscrita en el Registre Únic de Fundacions el 26 de novembre de 2008.
La dotació inicial va ser de 60 milers d’euros, dels quals l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va aportar 30 milers d’euros i l’Administració General de l’Estat,
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mitjançant el Ministeri de Ciència i Innovació, els altres 30 milers d’euros; ara bé, aquesta
dotació al moment de l’extinció estava pendent de desemborsament; per tant, l’import de la
dotació fundacional només era de 30 milers d’euros.
La Fundació tenia com a objecte, entre d’altres, gestionar mitjans i recursos al servei de
l’execució de programes i projectes d’investigació bàsica o aplicada, desenvolupament
tecnològic i innovació en el camp del turisme, per a contribuir a la productivitat del sector turístic
en la seva cadena de valor, així com qualsevol altra activitat que pugui ajudar a la consecució
dels fins fundacionals.
Al llarg de l’any 2011, els representants d’ambdues administracions varen manifestar la seva
intenció de no fer més aportacions com a conseqüència de la situació econòmica i el dèficit
existent. Per aquest motiu, el 29 de novembre de 2011, el Patronat va acordar iniciar els tràmits
per extingir la Fundació per la impossibilitat d’aconseguir els seus fins fundacionals, d’acord
amb les causes previstes en l’article 31.c) de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 es va aprovar la primera fase
del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears i s'hi va
disposar que correspon a cada conselleria, respecte dels ens del sector públic que tengui
adscrits, impulsar i coordinar l’execució d’aquest Acord. L’annex I de l’Acord esmentat estableix
en el punt 12, l’extinció d’una sèrie d’ens, entre els quals, la Fundació CIDTUR.
Per l’Acord del Consell de Govern de 7 de desembre de 2012 es va autoritzar l'extinció de la
Fundació CIDTUR. El Patronat en va aprovar l’extinció el 19 de desembre de 2012 i el projecte
de distribució dels béns i els drets resultants de la liquidació. L’acord es va elevar a públic
mitjançant l’escriptura de 20 de desembre de 2012 amb número de protocol 2.675.
Els darrers comptes anuals de la Fundació corresponen a l’exercici de 10 mesos tancat el 31
d’octubre de 2012, i es varen sotmetre a un procediment d’auditoria externa, del qual es va
emetre un informe favorable. El balanç a 31 d’octubre de 2012 mostra uns actius totals per un
import de 137 milers d’euros, un patrimoni net per un import de 19 milers d’euros i uns passius
no corrent i corrent de 117 i 1 milers d’euros, respectivament, i són els saldos que varen servir
per a la liquidació de l’entitat, però l'SCIB no té còpia del document final de la liquidació i quin
va ser el romanent que es va integrar a la CAIB.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 31
de desembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció de la Fundació en el
Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, que es va publicar en el BOIB núm. 30, de 2
de març de 2013.

5. Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Per Acord del Consell de Govern de dia 15 d'octubre de 2004 (BOIB núm. 151, de 28 d'octubre)
es va autoritzar la constitució de la Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears,
mitjançant escriptura pública de 22 de desembre de 2004, i va ser inscrita en el Registre de
Fundacions de la CAIB el 23 de febrer de 2005. L'únic fundador és el Govern de les Illes
Balears i l'aportació econòmica inicial va ser de 44 milers d'euros.
L'objectiu de la Fundació era ajudar a la reinserció dels reclusos de les Illes Balears que
estiguessin en centres penitenciaris que es trobassin dins el territori de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i també els serveis de caràcter social que fossin necessaris durant el temps
que passassin reclosos i després de ser excarcerats.
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L'entitat va dur a terme diverses actuacions fins a l'any 2008, totes encaminades a la
consecució dels seus fins fundacionals.
El Patronat de la Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears va acordar, en la Junta
d'11 de desembre de 2008, la seva liquidació i extinció a causa de la impossibilitat de complir
els fins fundacionals que li eren propis d'acord amb els seus estatuts, per la manca de
competència del Govern de les Illes Balears en les activitats que desenvolupava la Fundació,
era una causa legal i per tant es va considerar adient la seva extinció. A més, ateses les
circumstàncies concurrents, tampoc era possible modificar els estatuts ni dur a terme cap
procés de fusió.
En la sessió del Patronat de la Fundació de 24 d'abril de 2009 es varen aprovar els comptes
derivats de la liquidació referits al 31 de març de 2009, que presentaven un import total d'actius
de 120 milers d'euros, uns patrimoni net de 33 milers d'euros, una dotació fundacional de 44
milers d'euros i uns saldos creditors a curt termini per un import de 87 milers d'euros. Es varen
destinar els béns i els drets de la Fundació a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, i
en va resultar un romanent final de 6 milers d'euros.
L'extinció de la Fundació es va elevar a pública mitjançant l'escriptura de dissolució de la
Fundació d' Ajuda a la Reinserció atorgada el 25 d'octubre de 2012.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 12
de novembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció de la Fundació d'Ajuda a
la Reinserció de les Illes Balears en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, que es
va publicar en el BOIB núm. 185, de 13 de desembre.
Cal observar que el procés de la dissolució va ser acordat per la Junta de Patrons d'11 de
desembre de 2008 i no va finalitzar fins al 13 de desembre de 2012, en què se'n va fer pública
l'extinció. Per tant, el procés va ser molt llarg en el temps.

6. Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT) es va constituir mitjançant
escriptura pública el 9 de juny de 1998 i es va inscriure en el Registre de Fundacions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 18 de setembre del mateix any. D'acord amb
l'escriptura fundacional, la participació inicial dels patrons va ser la següent: CAIB (33,33 %),
Sa Nostra Caixa de Balears (33,3 %) i Telefónica Soluciones Sectoriales (33,33 %). En virtut de
totes les aportacions realitzades per la CAIB a la Fundació des de la seva constitució, la seva
participació es va incrementar fins al 58% i la de Sa Nostra i Telefónica es varen reduir fins al
21 %. Aquest fet va suposar que la Fundació IBIT passàs a ser considerada fundació del sector
públic autonòmic.
La finalitat de la Fundació era la realització d'activitats i estudis orientats al desenvolupament
d'accions formatives, d'investigació, de promoció, d'assistència i qualsevol altre que permeti
involucrar i impulsar en tots els estaments de la societat balear l'ús de les noves tecnologies,
amb el fi d'aconseguir la seva integració natural en la societat de la informació.
Per Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2012 (BOIB núm. 135, de 13 de
setembre) es va crear la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) amb la
finalitat d'integrar les societats anònimes Parcbit Desenvolupament, SA, i BITEL, Balears
Innovació Telemàtica, SA, i la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.
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El 19 d'octubre de 2012, el Consell de Govern va autoritzar la integració mitjançant la cessió
global d'actius i passius sense contraprestació de les societats anònimes Parcbit
Desenvolupament, SA, i BITEL, Balears Innovació Telemàtica, SA, en la nova Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia, i també la fusió de la Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica (IBIT) amb la Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia.
D'acord amb l'escriptura, número de protocol 2.709, de fusió per absorció de 20 de desembre
de 2012, la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) i la Fundació IBIT es
varen fusionar per absorció de la segona per la primera, amb extinció simultània sense
liquidació de la F. IBIT, de manera que la primera va succeir universalment a la segona en tots
els seus drets i obligacions amb efectes de 31 de desembre de 2012 i es va transmetre en bloc
el patrimoni de la fundació absorbida a l’absorbent, que es va fer càrrec dels actius i els passius
segons el balanç tancat el 31 d'octubre de 2012; la Fundació BIT va adquirir tots els béns
patrimonials de la Fundació IBIT i es va subrogar en tots els drets, obligacions i relacions
jurídiques de la fundació extingida. Tot això d'acord amb l'article 56.4 de la Llei 7/2010, del
sector públic instrumental de la CAIB, al capítol III de fundacions del sector públic.
Cal comentar, en relació amb els patrons privats de la Fundació IBIT, que aquests no es varen
integrar en la nova Fundació cessionària, que és 100 % de caràcter públic sense perjudici que
en un futur es poguessin incorporar altres patrons, tant del sector públic com del privat.
Els saldos auditats que es varen integrar en la Fundació BIT corresponents al tancament de 31
d'octubre de 2012 són els següents: un import total d'actius de 4.162 milers d'euros, uns fons
propis i un patrimoni net positiu per un import de 3.675 milers d'euros i un passiu corrent per un
import de 487 milers d'euros.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 31
de desembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció de la Fundación IBIT en
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears i es va publicar en el BOIB núm. 30, de 2 de
març de 2013.

7. Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (FMO)
La constitució de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (FMO) es
va autoritzar mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2002, es va
constituir mitjançant escriptura pública el 29 de gener de 2003 i va ser inscrita en el Registre
Únic de Fundacions el 18 de febrer de 2003.
La Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears tenia, entre d’altres, com a
objecte fundacional el de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes i
projectes d’investigació clínica, bàsica o aplicada, facilitació de la gestió del coneixement,
desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut.
Per la seva banda, la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB)
(constituïda amb el nom inicial de Fundació Caubet-Cimera Illes Balears) es va constituir el 2
de juny de 2005 i tenia com a objectius la promoció i la realització de projectes i programes
d’investigació clínica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.
La coincidència i la concurrència dels fins d’aquestes dues fundacions de titularitat pública
varen fer possible una fusió per absorció que implicava la racionalització de les estructures, la
simplificació administrativa i l’estalvi de costs.
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L’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012) va
autoritzar les actuacions prèvies necessàries per les quals la Fundació d’Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull va absorbir la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de
les Illes Balears.
La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i la Fundació Mateu Orfila
d'Investigació en Salut de les Illes Balears es varen fusionar per absorció. La primera va
absorbir la segona, que es va extingir sense liquidació, amb la transmissió en bloc i per
successió universal de tots els drets, els béns i les obligacions a la fundació absorbent, la qual
en va adquirir tots els drets, les obligacions i les relacions jurídiques. L'escriptura pública de
fusió de les dues fundacions va ser el 13 de desembre 2012 amb núm. de protocol 1.478.
Als comptes anuals de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
corresponents a l'exercici 2012 figura un annex amb el balanç de sumes i saldos de la
Fundació Mateu Orfila a 30 de juny de 2012, incloent-hi tots els actius, els passius ingressos i
despeses, que són absorbits com a conseqüència del procés de fusió. Aquest balanç de fusió
mostra un volum total d’actius per un import de 5.605 milers d’euros (en la seva pràctica
totalitat, actius corrents), un patrimoni net positiu per un import de 165 milers d’euros, un passiu
corrent per un import de 5.440 milers d’euros i un import de despeses de personal de 680
milers d'euros.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 19
de desembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció de la Fundació Mateu
Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears, com a conseqüència de la fusió per absorció
per la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, la qual es va publicar
en el BOIB núm. 30, de 2 de març de 2013.

8. Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
Per l'Acord del Consell de Govern de dia 14 de maig de 2004 (BOIB núm. 75, de 27 de maig)
es va autoritzar la constitució de la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears, elevada a pública en escriptura notarial de 25 de maig de 2004 i inscrita en el Registre
de Fundacions de la CAIB el 6 d'agost de 2004. L'únic fundador va ser el Govern de les Illes
Balears i l'aportació en concepte de dotació inicial va ser de 30 milers d'euros.
La Fundació tenia com a principals objectius: promoure iniciatives que suposassin un avanç
cap al desenvolupament de les Illes Balears com a destinació sostenible i sensibilitzar residents
i turistes sobre els valors mediambientals, patrimonials i culturals de les Illes i la importància de
la seva preservació, entre d'altres.
Per l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 (BOIB núm. 168, de 13 de
novembre) es varen autoritzar les actuacions necessàries per les quals l’Agència de Turisme
de les Illes Balears (ATB) va absorbir a la Fundació per al Desenvolupament Sostenible, que es
va proposar extingir.
Segons el mateix Acord, l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible eren dues entitats amb personalitat jurídica pròpia, els seus
objectes i finalitats eren complementaris i successius, i se centraven en la promoció i el
desenvolupament del turisme a les Illes Balears. Com a conseqüència d’aquesta
complementarietat i en la consideració dels inconvenients que suposava el manteniment de
dues entitats distintes, amb diferents estructures de personal, administratives, comptables i
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jurídiques, era aconsellable, sobre la base dels criteris d’eficiència i d’economia, la unificació
d’ambdues entitats.
El 14 d’abril de 2012 es va publicar en el BOIB l’Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de
2012 pel qual es va aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental. En l'apartat 8 de l’annex de l’Acord, sobre l'àmbit funcional de promoció de l’oferta
turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destí turístic sostenible i
altres matèries relacionades, es va disposar l'absorció de la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears per l’entitat pública empresarial Agència de Turisme de les Illes
Balears (ATB).
L'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 va atorgar l’autorització prèvia
exigida en l’article 56.4 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, respecte a la integració per absorció
de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible en l’Agència de Turisme de les Illes Balears
i va ratificar la dissolució de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible.
El Consell de Direcció de l'ATB, en la sessió de 28 de novembre de 2012, va aprovar aquesta
absorció, conforme a l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012.
La dissolució per absorció es va fer pública mitjançant escriptura de 21 de desembre de 2012,
amb número de protocol 1.095. Els comptes d'integració varen ser els de 30 de juny de 2012 i
presentaven uns actius per un import total de 432 milers d'euros, uns fons propis i patrimoni net
positiu per un import de 91 milers d'euros, un passiu no corrent per un import de 4 milers
d'euros i un passiu corrent per un import de 338 milers d'euros. Les xifres indicades
anteriorment no inclouen els possibles efectes de les excepcions que es varen posar de
manifest en l'informe d'auditoria externa.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 31
de desembre de 2012 es va ordenar la inscripció de l’acord d’extinció de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears en el Registre Únic de Fundacions de les Illes
Balears, que es va publicar en el BOIB núm. 31, de 5 de març de 2013.

INCIDÈNCIES
El procés d'extinció de les fundacions següents ha estat molt llarg en el temps des que l'aprova
el Patronat fins a la inscripció en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears:
1. Fundació Balear contra la Violència de Gènere: l'Acord del Patronat va ser de 18 de
desembre de 2007 i la inscripció en el Registre Únic de Fundacions va ser el 26 de juny de
2012.
2. Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears: l'Acord del Patronat va ser d'11 de
desembre de 2008 i la inscripció en el Registre Únic de Fundacions va ser el 12 de novembre
de 2012.
Pel que fa a la Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i Investigació en Turisme
(CIDTUR) es va liquidar, però l'SCIB no té còpia del romanent final que es va integrar en la
CAIB.
A la Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears, pel que fa al tema del personal, a la
memòria explicativa al balanç de liquidació de 31 de març de 2009, en concret al compte de
resultats del període de gener a març de 2009, hi figuren unes despeses de personal per un
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import de 41 milers d'euros. Ara bé, en cap nota explicativa de la memòria ni en l'escriptura
pública de dissolució de la Fundació, de 25 d'octubre de 2012, es fa referència expressa als
efectes que suposava la dissolució de l'entitat per als treballadors.

5. CONSORCIS
L'evolució del nombre de consorcis de la CAIB amb participació igual o superior al 50 % durant
el període 2010-2016 ha estat la següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DELS CONSORCIS AMB PARTICIPACIÓ IGUAL O SUPERIOR AL 50 %

NOMBRE

Consorcis a 01/01/2010

86

Creacions durant el període 2010-2016

3

Extincions durant el període 2010-2016

75

Separacions de la CAIB durant el període 2010-2016

1

Consorcis a 31/12/2016

13

Les altes durant el període 2010-2016 han estat les següents: Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, Consorci d'Aigües de les Illes Balears i
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. Aquests tres nous Consorcis es varen crear a
partir de l'extinció d'uns altres consorcis, els quals s'analitzen en els apartats corresponents
dels consorcis que s'extingeixen.
Les baixes durant el període 2010-2016 han estat les següents:

ENTITAT

EXERCICI
COMENÇAMENT
PROCÉS DE
L'EXTINCIÓ

Consorci Aubarca-Es Verger

2012

Consorci de la Gola
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera

2012

Consorci del Joc Hípic de Mallorca

2013

Consorci del Joc Hípic de Menorca

2012

Consorci del Joc Hípic d'Eivissa i Formentera

2012

Consorci del Museu Joaquín Torrents Lladó
Consorci Escola Balear de l'Esport de la Comunitat Autònoma de les

2010

2015
2012
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TIPUS
D'EXTINCIÓ
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius
Fusió per
absorció

Liquidació
Es deixa sense
efecte l'Acord de
creació
Es deixa sense
efecte l'Acord de
creació
Liquidació
Extinció amb

ENTITAT ABSORBENT EN LA QUAL
S'INTEGREN ELS ACTIUS I ELS
PASSIUS DERIVATS DEL PROCÉS
D'EXTINCIÓ O DESTINACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ
Espais de Natura Balear
Espais de Natura Balear
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
El romanent final de la liquidació del
Consorci es destina a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
al Consell Insular de Mallorca

Fundació Joaquim Torrens Lladó i
l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Fundació per a l'Esport Balear
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ENTITAT

EXERCICI
COMENÇAMENT
PROCÉS DE
L'EXTINCIÓ

Illes Balears (EBE)

TIPUS
D'EXTINCIÓ
cessió global
d'actius i passius

Consorci Parc de les Estacions

2014

Liquidació

Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenible
de les Illes Balears (Consorci IB-Blau)

2009

Liquidació

Consorci Pla D-Pollença

2009

Dissolució

Consorci Pla Mirall Palma Eixample

2014

Consorci Turisme Jove de les Illes Balears
Consorcis d'aigües d'Algaida, Andratx, Artà, de la Badia de Palma,
Banyalbufar, Deià, Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la
Salut, Petra, Puigpunyent, Pollença, sa Pobla, Santa Maria del Camí,
Selva, Valldemossa, Ciutadella, Maó, es Mercadal, Eivissa-Capital,
Sant Antoni de Portmany i Formentera
Consorcis Pla D-Cala Millor, Pla D-Campos, Pla D-es Castell, Pla DEsporles, Pla D-Fornalutx, Pla D-Inca, Pla D-Lloret de Vistalegre, Pla
D-Mancor de la Vall, Pla D-Marratxí, Pla D-Montuïri, Pla D- Porreres,
Pla D- Sant Joan, Pla D-Santanyí, Pla D-Selva, Pla D-Sencelles, Pla
D-ses Salines, Pla D-Sineu, Pla D-Sóller, Pla D-Valldemossa, Pla
Mirall Alcúdia, Pla Mirall Felanitx, Pla Mirall Maó, Pla Mirall Muro, Pla
Mirall Santa Margalida, Pla D-Ferreries, Pla Mirall Calvià, Pla Mirall
Capdepera, Pla Mirall Manacor, Pla Mirall Ciutadella i el Consorci per
a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell
Consorcis Pla Mirall Andratx, Sant Llorenç, es Mercadal, Eivissa,
Santa Eulària, Pollença i Inca

2011

ENTITAT ABSORBENT EN LA QUAL
S'INTEGREN ELS ACTIUS I ELS
PASSIUS DERIVATS DEL PROCÉS
D'EXTINCIÓ O DESTINACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ
Ajuntament de Palma i Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La Comissió Liquidadora havia de lliurar el
romanent dels seus béns a l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
No aplicable, no hi havia saldos deutors ni
creditors
Ajuntament de Palma i Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Liquidació
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)

2012

Fusió per
absorció

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

2012-2016

Fusió per
absorció

Consorci d’Infraestructures de les Illes
Balears

2012-2013

Liquidació

Ajuntaments respectius

1. Consorci Aubarca-Es Verger
Mitjançant el Decret 55/2001, de 6 d’abril (BOIB núm. 48, de 21 d’abril), es va crear el Consorci
Aubarca-Es Verger, integrat pel Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà, amb l’objecte
principal de dur a terme la conservació, la protecció, la gestió i l’explotació dels recursos de les
finques rústiques d'Albarca i es Verger del terme municipal d’Artà, propietat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i també de totes les finques que en un futur s’hi integrassin.
A fi d’evitar una duplicitat de funcions i racionalitzar el sector públic, atès que l'àmbit d'actuació
coincidia amb el del Parc Natural de la Península de Llevant, la Junta Rectora del Consorci
Aubarca-Es Verger va acordar, el 25 de febrer, dissoldre el Consorci amb efectes de 30 d’abril
de 2011 i que l’entitat Espais de Natura Balear n’assumís les activitats, els drets i les
obligacions, i també tot el personal laboral vinculat al Consorci. El 25 de març de 2011, el
Consell de Govern va aprovar l’Acord mitjançant el qual es donava per assabentat de la
dissolució del Consorci.
D’altra banda, el Consell Directiu d’Espais de Natura Balear, en la sessió del 24 de març de
2011, va acordar aprovar l’absorció del Consorci Aubarca–Es Verger una vegada que
haguessin acabat les tramitacions per dissoldre’l i liquidar-lo.
El 5 de maig de 2011 la directora general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia i Hisenda
va dictar la resolució per la qual s’autoritzava la desadscripció de les finques d’Albarca - es
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Verger i Alqueria Vella, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consorci
Aubarca-Es Verger, i l’adscripció a Espais de Natura Balear (BOIB núm. 73, de 19 de maig),
amb l'objectiu que pogués seguir amb la gestió de les dites finques.
Finalment, el Consell de Govern de 17 de febrer de 2012 (BOIB núm. 30, de 25 de febrer) va
ratificar l'acord de liquidació i extinció del Consorci Aubarca-Es Verger.
Segon l'acta de la reunió del Ple de l'Ajuntament d'Artà de 31 de juliol de 2012, es varen
ratificar la dissolució i la liquidació del Consorci Aubarca-Es Verger i la seva absorció per part
d'Espais de Natura Balear.
Finalment, mitjançant la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.44,
de 28 de març de 2005), es va derogar el Decret 55/2001 de creació del Consorci Aubarca-Es
Verger.
Els darrers estats financers intermedis auditats que serveixen com a base per a la dissolució i
la liquidació del Consorci i a la vegada la integració posterior en Espais de Natura Balear, són
els corresponents al període de quatre mesos finalitzat el 30 d'abril 2011, i recullen un import
total d'actius de 8.192 milers d'euros, uns fons propis negatius per un import de 348 milers
d'euros que suposen unes reserves negatives per a Espais de Natura Balear, un patrimoni net
positiu de 6.489 milers d'euros, un import pendent en concepte de passius no corrents per un
import de 1.133 milers d'euros i passius corrents per un import de 569 milers d'euros. L'informe
d'auditoria externa conté excepcions en relació amb el registre de les subvencions de capital
rebudes pel Consorci.

2. Consorci de la Gola
El Consorci de la Gola es va crear, per Acord de Consell de Govern d'11 de juny de 2004
(BOIB núm. 89, de 24 de juny), integrat pel Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de
Pollença, amb la finalitat fonamental d'adquirir els terrenys que integraven la zona anomenada
la Gola en el terme municipal de Pollença, a fi de protegir-la i crear un parc periurbà, gestionat
pel Consorci.
Amb la finalitat de racionalitzar el sector públic instrumental, i tenint en compte la proximitat del
parc de la Gola amb el parc de l'Albufera de Pollença (gestionat per Espais de Natura Balear),
la Junta Rectora del Consorci de la Gola, en la sessió de dia 8 de març de 2012, va acordar
sol·licitar al Consell de Govern l’autorització per dissoldre el Consorci de la Gola i integrar-lo en
l’entitat Espais de Natura Balear, autorització acordada per Acord de Consell de Govern el 20
d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril).
L'extinció d'aquest Consorci s'inclou en l'apartat 12 de l'annex de la primera fase del projecte de
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes Balears, que va ser aprovat pel
Consell de Govern de 13 d' abril de 2012.
El 16 de maig de 2012, la Junta Rectora del Consorci de la Gola va acordar la dissolució del
Consorci i la integració del seu actiu i passiu a l'entitat Espais de Natura Balear amb efectes de
30 de juny de 2012. Aquest Acord va ser ratificat per Acord de Consell de Govern de 15 de juny
de 2012 (BOIB núm. 90, de 21 de juny) i l'Ajuntament de Pollença, en el Ple celebrat en sessió
ordinària el 31 de maig de 2012.
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D'altra banda, el Consell Directiu d'Espais de Natura Balear, en la sessió de 25 de juny de
2012, va aprovar la integració dels béns, els drets i les obligacions del Consorci la Gola, amb
efectes comptables a partir de dia 1 de gener de 2012.
Els darrers comptes anuals auditats que serveixen com a base per a la dissolució i la liquidació
del Consorci i a la vegada la posterior integració en Espais de Natura Balear són els
corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2011, i recullen un import total d'actius
de 4.927 milers d'euros; uns fons propis negatius per un import de 25 milers d'euros, que
suposen unes reserves negatives per a Espais de Natura Balear; un patrimoni net positiu de
2.980 milers d'euros, i un import pendent en concepte de passius no corrents (1.501 milers
d'euros) i corrents (445 milers d'euros). Pel que fa a l'informe d'auditoria externa relatiu a
l'exercici 2011, és favorable amb excepcions.

3. Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Menorca i Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials d'Eivissa i Formentera (consorcis que s'integren en
el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears)
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca es va crear per Acord del
Consell de Govern de 16 de gener de 2004 (BOIB núm. 15, de 31 de gener), i n'eren membres
promotors l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, organisme autònom del Consell de Mallorca.
Igualment, per Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2004 es va crear el Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 15, de 31 de gener),
i n'eren membres promotors l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Menorca es va crear per Acord del
Consell de Govern de 23 de setembre de 2005 (BOIB núm. 145, d'1 d'octubre), i en varen ser
membres promotors l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca.
El Consell Insular de Formentera es va adherir, com a entitat independent, al Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assitencials d’Eivissa i Formentera, per acord unànime del Ple de dia
5 de desembre de 2008 (BOIB núm.182, de 27 de desembre).
L'objecte social dels tres anteriors consorcis era impulsar, programar, executar, promoure i/o
finançar la creació d'infraestructures, equipaments, instal·lacions i, en general, tot tipus de
recursos sociosanitaris i assistencials a les illes corresponents.
Atesa la naturalesa idèntica de les tres entitats, les parts implicades varen decidir iniciar un
procés de fusió per afavorir una gestió més eficient i reduir els costs econòmics. Així doncs, els
membres integrants dels diferents consorcis varen proposar constituir un nou consorci d’àmbit
autonòmic, fruit de la fusió dels tres ja existents i amb la finalitat d’impulsar, programar,
executar, promoure i finançar la creació d’infraestructures, equipaments, instal·lacions i, en
general, de tot tipus de recursos sociosanitaris, assistencials i socials a les Illes Balears. La
fusió dels consorcis va implicar la dissolució de les tres entitats insulars preexistents i el
sorgiment d’una nova entitat, que les va englobar, les va substituir i es va subrogar en la seva
posició jurídica.

64

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

Per l'Acord del Consell de Govern de dia 23 de desembre de 2010 (BOIB núm. 190, de 30 de
desembre) relatiu a les actuacions necessàries per fer efectiva la fusió dels consorcis de
recursos sociosanitaris i assistencials de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i per
crear el nou Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, es varen
ratificar els acords de fusió (i la dissolució consegüent) adoptats per les juntes rectores dels
corresponenets consorcis de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, de Menorca, i
d’Eivissa i Formentera, en les sessions de 4 de març, 3 de març i 21 d’abril de 2010,
respectivament.
En el mateix Acord del Consell de Govern de dia 23 de desembre de 2010, es va autoritzar el
conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per crear el nou Consorci.
En el mateix conveni es va fer referència a la situació econòmica i patrimonial, i la clàusula
sisena estableixl que la creació el nou Consorci no comporta la necessitat de fer cap
desemborsament addicional sense perjudici de les aportacions dels membres promotors, ja
realitzades o pendents de realitzar, a què fan referència els estatuts dels tres consorcis de
recursos sociosanitaris i assistencials que es fusionen o els del consorci de nova creació. A
més, el nou Consorci va assumir en bloc els drets i les obligacions contretes, i també els
patrimonis de què disposaven els consorcis fusionats. Per tant, el nou Consorci esdevingué
deutor i creditor dels negocis jurídics i de les operacions econòmiques vigents en el moment de
la creació. Així, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears es va
subrogar en la posició dels consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera pel que fa als béns i els drets existents la titularitat dels quals
exerceixin els consorcis, i també les obligacions i els deutes que haguessin contret.
L'objecte social del nou Consorci és impulsar, programar, executar, promoure i finançar la
creació d'infraestructures, equipaments, instal·lacions i, en general, tot tipus de recursos
sociosanitaris i assistencials a les Illes Balears.
Els darrers comptes anuals auditats dels Consorcis de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera corresponen a l'exercici finalitzat el 31 de
desembre de 2010:
-Pel que fa al de Mallorca, presentava un import total d'actius per un import de 75.058 milers
d'euros, uns fons propis positius per un import de 202 milers d'euros, un patrimoni net positiu
per un import de 51.895 milers d'euros, un passiu no corrent per un import de 19.838 milers
d'euros i un passiu corrent per un import de 3.325 milers d'euros.
-Quant al Consorci de Menorca, presentava un import total d'actius per un import de 884 milers
d'euros, uns fons propis positius i un patrimoni net positiu per un import de 797 milers d'euros i
un passiu corrent per un import de 87 milers d'euros.
-Respecte del Consorci d'Eivissa i Formentera, presentava un import total d'actius per un import
de 54.394 milers d'euros, uns fons propis positius per un import de 194 milers d'euros, un
patrimoni net positiu per un import de 29.342 milers d'euros, un passiu no corrent de 21.735
milers d'euros i un passiu corrent per un import de 3.317 milers d'euros.
Aquests saldos d'actius i passius dels tres consorcis anteriors es varen integrar, a partir de l'1
de gener de 2011, en el nou Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears.
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Els informes d'auditoria externa dels tres consorcis anteriors recullen excepcions sobre els
saldos esmentats.

4. Consorci del Joc Hípic de Mallorca
El Consorci del Joc Hípic de Mallorca va ser creat mitjançant el Decret 33/2002, de 8 de març,
(BOIB núm. 33, de 16 de març de 2002) i s'hi varen atribuir l'organització, l'explotació i la gestió
de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot a l'illa de Mallorca i totes les
activitats que hi estiguessin vinculades. En varen ser membres constituents la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, els quals varen signar el Conveni
de col·laboració el 5 de març de 2002.
Se'n disposa l'extinció mitjançant Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 (BOIB
núm. 53, de 14 d'abril) pel qual s’aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears.
La Junta Rectora del Consorci, en sessió extraordinària de 27 de març de 2013, va aprovar els
comptes anuals de 2011 i 2012, i va acordar-ne l’extinció i liquidació.
El certificat del secretari de la Junta Rectora, el 23 d’abril de 2013, va acreditar que les accions
tendents a l’efectiva liquidació del Consorci finalitzen el 18 d’abril de 2013, moment a partir del
qual el Consorci es va considerar extingit i liquidat, i el romanent de la liquidació es va transferir
a un compte de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L'informe d'auditoria financera dels estats financers del període comprès entre l'1 de gener i el
12 de desembre de 2012 inclouen 2 annexos a les notes, que recullen: el càlcul de la liquidació
i la proposta de distribució del romanent final del Consorci a 12 de desembre de 2012 entre les
entitats consorciades, corresponent un import de 16 milers d'euros a favor de la CAIB i un
import de 5 milers d'euros en contra del Consell Insular de Mallorca, cosa que totalitza un
import net d'11 milers d'euros, coincident amb l'annex sobre el càlcul de la liquidació. En relació
amb aquests dos annexos, l'auditor de comptes fa constar una excepció en l'informe i manifesta
que l'entitat no ha proporcionat prova documental suficient per satisfer-lo de la correcció de la
informació incorporada als esmentats annexos ni de l'acceptació de les entitats consorciades
de l'esmentada proposta de distribució.
En el moment de l'extinció, aquest consorci no tenia personal.
La la disposició derogatòria única de la Llei 15/2012, de 27 de desembre de 2012, de
pressuposts per a l'any 2013 (BOIB núm. 195, de 29 de desembre), disposa que queda derogat
el Decret 33/2002, pel qual es va crear el Consorci del Joc Hípic de Mallorca.

5. Consorci del Joc Hípic de Menorca
En la sessió de dia 12 de maig de 2006, el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar la
creació del Consorci del Joc Hípic de Menorca, entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca, i els seus estatuts (BOIB núm. 74, de 23 de maig).
El Consorci tenia per objecte el compliment de les finalitat següents, en l'àmbit territorial de l'illa
de Menorca: organitzar, explotar i gestionar les apostes hípiques externes (LOTOTROT) i els
jocs de promoció del trot a l’illa de Menorca i destinar els rendiments obtinguts a la promoció i
el desenvolupament de l’esport del trot.
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En l'annex I de l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 (BOIB núm. 53, de 14
d'abril), pel qual es va aprovar la primera fase del projecte de reestructuració del sector públic
instrumental de les Illes Balears, s'estableix l'extinció del Consorci del Joc Hípic de Menorca.
El Consell de Govern, en sessió de 15 de juny de 2012, va adoptar l'Acord de deixar sense
efecte l'Acord de Consell de Govern de 12 de maig de 2006 pel qual es va aprovar la creació
dels consorcis hípics entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca i entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera (BOIB núm. 90, de 21 de juny de 2012).
El Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 va acordar donar per resolt el Conveni de
col·laboració entre la CAIB i el Consell Insular de Menorca per constituir el Consorci del Joc
Hípic de Menorca, de 14 de novembre de 2006, donat que aquest Consorci mai no ha
desenvolupat cap de les activitats previstes en els Estatuts, per la qual cosa és convenient
deixar-lo sense efecte, amb efectes a partir de 31 de desembre de 2012.
D'altra banda, el Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar l'acord de dissolució definitiu
del Consorci (BOIB núm. 85, de 15 de juny).
En el moment de l'extinció, aquest Consorci no tenia personal.

6. Consorci del Joc Hípic d'Eivissa i Formentera
En la sessió de dia 12 de maig de 2006, el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar la
creació del Consorci Hípic d'Eivissa i Formentera, entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i els seus estatuts (BOIB núm. 74, de 23 de
maig).
El Consorci tenia per objecte el compliment de les finalitats següents, en l'àmbit territorial de les
illes d'Eivissa i Formentera: organitzar, explotar i gestionar les apostes hípiques externes
(LOTOTROT) i els jocs de promoció del trot a les illes d'Eivissa i Formentera i destinar els
rendiments obtinguts a la promoció i el desenvolupament de l’esport del trot.
En l'apartat 12 de l'Annex I de l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 (BOIB núm.
53, de 14 d'abril de 2012) pel qual es va aprovar la primera fase del projecte de reestructuració
del sector públic instrumental de les Illes Balears, s'estableix l'extinció del Consorci del Joc
Hípic de Menorca.
El Consell de Govern, en sessió de 15 de juny de 2012, va adoptar l'Acord de deixar sense
efecte l'Acord de Consell de Govern de 12 de maig de 2006 pel qual es va aprovar la creació
del consorci entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, ja que les dites administracions no varen subscriure el conveni de creació del
Consorci, per la qual cosa el Consorci no es va constituir i, per tant, no va adquirir personalitat
jurídica (BOIB núm. 90, de 21 de juny).

7. Consorci del Museu Joaquín Torrents Lladó
El Consorci del Museu Joaquín Torrents Lladó va ser creat mitjançant el Decret 150/1997, de
28 de novembre (BOCAIB núm. 153, d'11 de desembre de 1997), amb la finalitat de dur a
terme la gestió del Museu Joaquín Torrents Lladó i el desenvolupament de les activitats que
contribueixin al foment de la cultura i, especialment, de les belles arts relacionades amb la
figura de l'artista. Els membres del Consorci són l'Administració de la CAIB i la Fundació
Joaquín Torrents Lladó.
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El Consell de Direcció del Consorci va acordar iniciar els tràmits per extingir-lo mitjançant la
seva dissolució i liquidació en la sessió de dia 11 d’octubre de 2012.
L'extinció d'aquest Consorci s'inclou en la tercera fase del projecte de reestructuració del sector
públic instrumental de les Illes Balears, que va ser aprovat pel Consell de Govern de 16 de
novembre de 2012.
L’Acord del Consell de Govern de 9 d’agost de 2013 (BOIB núm. 112, de 10 d’agost) va atorgar
l’autorització prèvia per dur a terme l’extinció del Consorci, preceptiva d’acord amb l’art. 59.1 de
la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.
El 19 de març de 2015, la Comissió Liquidadora del Consorci del Museu Joaquín Torrents
Lladó, que va revisar l'estat de la situació de la dissolució i liquidació del Consorci, va exposar
que durant l'any 2014 no hi va haver cap moviment comptable en el Consorci i que tampoc hi
havia cap deute amb tercers, que els comptes corrents s'havien cancel·lat i que no hi havia cap
litigi ni demanda judicial en tràmit. A més, la Comissió Liquidadora va repartir els actius entre
les parts, Fundació J. Torrents Lladó i Govern de les Illes Balears, i es varen signar les actes
corresponents al lliurament d'actius, acordat per la Junta Rectora l'11 de desembre de 2013.
Per tot això, els darrers comptes anuals auditats que serveixen com a base per a la dissolució i
la liquidació del Consorci són els auditats a 31 de desembre de 2013, que recullen un import
total d'actius de 48 milers d'euros, uns fons propis positius per un import d'11 milers d'euros i un
patrimoni net positiu de 48 milers d'euros, i no té cap import pendent en concepte de passius
corrents i no corrents. L'informe d'auditoria externa sobre els comptes anuals de 2013 no conté
excepcions.
L’Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 (BOIB núm. 70, de 9 de maig) va ratificar
l’Acord de liquidació i dissolució del Consorci Museu Joaquín Torrents Lladó, en els termes
adoptats pel Consell de Direcció en la sessió de 21 d’abril de 2015, i el va donar per extingit.

8. Consorci Escola Balear de l'Esport de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (EBE)
El Consorci Escola Balear de l'Esport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va
constituir per l'Acord del Consell de Govern d'11 d'abril de 1997 (BOCAIB núm. 57, de 10 de
maig). El va crear la CAIB, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i la Unió de
Federacions Esportives de les Illes Balears (UFEB).
El Consorci tenia per objectiu impartir la docència en el camp de l’esport, la formació dels
esportistes i fomentar la investigació científica i tècnica al servei d’aquests estudis, a més
d’organitzar i desenvolupar els treballs per a l’assoliment del rendiment esportiu a les Illes
Balears, així com l’impuls de les àrees relatives a la valoració de la condició biològica, funcional
i psicològica de l’esportista balear. D'altra banda, tenia per objecte la gestió de les instal·lacions
esportives pròpies i la col·laboració amb les administracions i institucions públiques de l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el manteniment i la gestió de les
seves instal·lacions.
Per la seva banda, la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport) es va
crear mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 12 d’abril de 2002, a la vegada que se'n
varen aprovar els estatuts.
De conformitat amb els seus estatuts, tant el Consorci Escola Balear de l’Esport de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears com la Fundació per al Suport i la Promoció de
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l’Esport Balears (Illesport) són entitats sense ànim de lucre, els objectius de les quals se
centren en el desenvolupament i la promoció de l’esport balear d’alt rendiment, tant a través de
l’exercici d’activitats de formació i investigació com mitjançant l’organització i el finançament
directe i indirecte d’aquestes activitats.
Tenint en compte que ambdues entitats tenien afinitat en els objectes i àmbits d’actuació en
matèria esportiva, el Govern de les Illes Balears va considerar convenient unificar-les de
manera que la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport) va ampliar
l'objecte i va assumir, també, les finalitats i les activitats del Consorci Escola Balear de l’Esport
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Així, mitjançant Acord del Consell de Govern de 30 de juliol de 2010 (BOIB núm. 116, de 7
d'agost) es va ordenar als òrgans de direcció de les dues entitats citades que iniciassin la
tramitació de totes les gestions necessàries i els procediments administratius corresponents per
aconseguir la unificació de les dues entitats i evitar la duplicitat d’estructures jurídiques,
administratives i gerencials, i també la multiplicitat de despeses de manteniment i
funcionament, a fi d' aconseguir una millora de la gestió i optimitzar-ne l'activitat.
L’Acord de Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la primera fase del
Projecte de Reestructuració del Sector Público Instrumental (SPI) de les Illes Balears estableix
en l’Annex 1, apartat 7, relatiu a l'àmbit funcional de promoció de l’esport, que s'extingeixi el
Consorci Escola Balear de l’Esport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que tant els
béns, els títols i els drets, com els deutes i la resta d’obligacions exigibles de la seva titularitat
s’integrin, en el moment de la seva extinció, en el patrimoni de la Fundació per al Suport i
Promoció de l’Esport Balear (Illesport).
La fusió per absorció de les dues entitats va suposar, d’una banda, l’extinció de l’EBE i, de
l’altra, la seva integració en la Fundació Illesport, que va canviar la denominació per la de
Fundació per a l’Esport Balear.
Per Acord del Consell de Govern de dia 3 d'agost de 2012 (BOIB núm. 112, de 4 d'agost), es
va ratificar la dissolució del Consorci EBE.
Els drets i les obligacions que corresponien al Consorci Escola Balear de l’Esport (EBE) es
varen integrar en el patrimoni de la Fundació, que es va subrogar en la totalitat de l’actiu i del
passiu, fos quina fos la fase o l’estat en què es trobassin els contractes, convenis i concerts
subscrits pel Consorci Escola Balear de l’Esport, sense que en cap cas es poguessin lesionar
interessos legítims de tercers.
Dia 22 de novembre de 2012, el Consell de Direcció del Consorci Escola Balear de l’Esport
(EBE) va acordar aprovar els comptes d’integració de 31 d’agost de 2012, així com l’extinció
efectiva sense liquidació del Consorci Escola Balear de l’Esport (EBE), en els termes indicats
en l’Acord del Consell de Govern de dia 3 d’agost de 2012, als efectes de la seva integració en
la Fundació per a l’Esport Balear.
L'Acord de Consell de Govern de 30 de novembre de 2012 (BOIB núm. 179, d'1 de desembre)
va ratificar l’acord d’extinció del Consorci Escola Balear de l’Esport (EBE) i la cessió de tot el
seu actiu i passiu a la Fundació per a l’Esport Balear, en els termes acordats pel Consell de
Direcció del Consorci Escola Balear de l’Esport (EBE) en la sessió de dia 22 de novembre de
2012 i pel Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear en la sessió de dia 28 de novembre de
2012.
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Els comptes anuals auditats del període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2012, que
es varen integrar en la Fundació Illesport presentaven (sense tenir en compte les excepcions
posades de manifest pels auditors de comptes) uns actius totals per un import de 8.976 milers
d'euros, uns fons propis negatius per un import de 118 milers d'euros i un patrimoni net positiu
per un import de 3.896 milers d'euros a causa de l'efecte del saldo de les «subvencions,
donacions i legats rebuts», que recullen un saldo per un import de 4.014 milers d'euros, un
passiu no corrent per un import de 2.921 milers d'euros i un passiu corrent per un import de
2.159 milers d'euros.

9. Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenible de les
Illes Balears (Consorci IB-BLAU)
En el Consell de Govern de dia 20 de juny de 2008, es va aprovar l'autorització prèvia per a la
creació del Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenible a les Illes
Balears (Consorci IB-BLAU), participat per l'Institut Balear del Turisme (Agència de Turisme de
les Illes Balears en el moment de l'extinció del Consorci) i Ports de les Illes Balears, amb
l'objectiu de fomentar, promoure, desenvolupar i investigar en matèries que puguessin afavorir
el desenvolupament del sector nàutic i turístic o recreatiu a les Illes Balears. Els estatuts del
Consorci varen ser publicats en el BOIB núm. 95, de 8 de juliol de 2008.
Donada la necessitat de reduir despeses de l'administració pública, i davant la impossibilitat de
prosseguir el funcionament del Consorci, la Junta Rectora del Consorci IB-BLAU va acordar-ne
la dissolució anticipada el 13 d'octubre de 2009 (BOIB núm. 163, de 7 de novembre de 2009).
En la mateixa Junta Rectora es va aprovar la subrogació de l'IBATUR en la titularitat dels béns,
els drets i les obligacions del Consorci, donada la seva qualitat de membre constituent del
Consorci, fins que se'n completàs la liquidació total. D'acord amb l'article 31 dels estatuts sobre
la dissolució i la liquidació, una vegada satisfetes totes les obligacions, la Comissió Liquidadora
havia de lliurar el romanent dels seus béns a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Mitjançant l'Annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 pel qual es disposa
primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears,
s'estableix, entre els ens que s'han d'extingir, el Consorci IB-BLAU.
Finalment, per Acord del Consell de Govern de 3 d'agost de 2012 (BOIB núm.112, de 4
d'agost), es varen aprovar els acords de liquidació i d'extinció del Consorci, adoptats pel
Consell d'Administració de dia 25 de juliol de 2012 de l'entitat Ports de les Illes Balears i pel
Consell de Direcció de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) de dia 26 de juliol de
2012.
El Consorci es va constituir el 2008 i va iniciar el procés de la dissolució anticipada el 13
d'octubre de 2009; d'acord amb els informes de l'SCIB núm. 45/2010 del Compte general de la
CAIB corresponent a l'exercici 2008 i núm. 56/2011 del Compte general de la CAIB
corresponent a l'exercici 2009, el Consorci no va retre els comptes anuals, per la qual cosa
l'SCIB no disposa d'informació econòmica financera de l'entitat ni sobre el seu personal, si
escau. D'altra banda, la CAIB en el moment de la l'extinció de l'entitat tampoc va retre els estats
financers corresponents al moment de la liquidació.

10. Consorci Pla D- Pollença
Mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2005 (BOIB núm. 113, de 30 de
juliol) es va crear el Consorci Pla D-Pollença, integrat pel Govern de les Illes Balears i
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l'Ajuntament de Pollença, de conformitat amb el que estableix la resolució del conseller de
Turisme de 10 de març de 2004, de convocatòria d'ajuts urgents als municipis de les Illes
Balears per pal·liar l'estacionalitat turística. L'Ajuntament de Pollença s'hi va incorporar per
acord del Ple de 30 de juny de 2005. L'objecte del Consorci era la gestió ordinària, en
col·laboració amb l'Ajuntament de Pollença, de l'execució del projecte «Teatro auditòrium a
Pollença» i , el 6 de febrer de 2006 es va signar amb la Conselleria de Turisme un conveni de
col·laboració, per finançar el Pla D.
Atesa la inactivitat del Consorci i la impossibilitat de dur a terme el seu objecte principal, el 29
de gener de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Pollença va acordar desistir del conveni, dissoldre
el Consorci Pla D-Pollença i resoldre l’encàrrec de gestió. El conseller de Turisme, mitjançant la
Resolució de 5 de maig de 2009, va acceptar el desistiment de l’Ajuntament i va aprovar la
revocació de la subvenció concedida.
Per Acord de Consell de Govern de 15 de juny de 2012 (BOIB núm. 90, de 21 de juny de
2012), es dóna per assabentat de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Pollença de dissoldre el
Consorci Pla D-Pollença i, a més, se n'aprova la dissolució i l'extinció.
Els darrers comptes anuals auditats corresponen al tancament de l'exercici 2011 i no hi figura
cap partida econòmica en el balanç de situació, en el compte de pèrdues i guanys, ni d'aquest
exercici 2011 ni del 2010, donat que l'entitat estava inactiva, i tampoc en els estats
pressupostaris.

11. Consorci Turisme Jove de les Illes Balears
Mitjançant el Decret 4/1997, de 10 de gener, es va crear el Consorci Xarxa d'Instal·lacions de
les Illes Balears, com a ens associatiu dotat de personalitat jurídica pròpia, el qual, per Acord
del Consell de Govern de 28 de novembre de 2003, va passar a denominar-se Consorci
Turisme Jove de les Illes Balears. Segons els estatuts del Consorci, les entitats que varen
integrar el Consorci varen ser l'Administració autonòmica de les Illes Balears, els ajuntaments
d'Alcúdia, Formentera i Ciutadella.
El seu objecte principal era la planificació i l’execució de la gestió, l’explotació i el manteniment
dels recursos de les instal·lacions, els campaments, els albergs i els centres, en general, al
servei de la joventut, i també la creació, la promoció i la coordinació de serveis i activitats
destinats a aquest col·lectiu.
D’altra banda, l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) es va crear mitjançant el Decret 32/2006,
de 31 de març, pel qual es va regular, com una empresa pública amb naturalesa d’entitat de
dret públic, amb l'objecte de coordinar i executar la política autonòmica en matèria de joventut i
lleure.
Des que es varen crear, tant el Consorci Turisme Jove de les Illes Balears com l’Institut Balear
de la Joventut varen desenvolupar tasques relatives a matèries frontereres, algunes de les
quals bastant relacionades.
El 28 de juny de 2010, el Consell de Direcció del Consorci Turisme Jove de les Illes Balears va
acordar dissoldre el Consorci i dur a terme el traspàs de totes les seves relacions jurídiques i
de la totalitat del seu actiu i passiu en favor de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). En el
BOIB núm. 119, de 14 d'agost de 2010, es va publicar l'anunci d'informació pública relatiu a la
dissolució del Consorci Turisme Jove de les Illes Balears.
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El Consell de Govern de 17 de desembre de 2010 (BOIB núm. 190, de 30 de desembre de
2010) va aprovar l'extinció i la dissolució del Consorci Turisme Jove de les Illes Balears i la
subrogació de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) en la seva posició jurídica amb efectes
d'1 de gener de 2011. L'extinció del Consorci va implicar el traspàs de la totalitat de l'actiu i el
passiu i dels estats comptables en general, que varen ser adquirits per l'IB-Jove, i el traspàs en
bloc de tot el personal del Consorci de Turisme Jove de les Illes Balears a l'IB-Jove, el qual va
assumir totes les relacions laborals i de personal i, a més, va d’adquirir, per successió
universal, tots els béns i els drets i tots els deutes i les obligacions, així com les relacions
financeres, contractuals, civils, mercantils..., a més de l'assumpció de les funcions fins ara
exercides pel Consorci.
Igualment, el mateix Consell de Govern, de 17 de desembre de 2010, va acordar la modificació
del Decret que regulava fins aleshores l'IB-Jove, a fi que aquest assumís les funcions que fins
llavors desenvolupava l'extint Consorci Turisme Jove.
Finalment, mitjançant la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44,
de 28 de març) es va derogar el Decret 4/1997 mitjançant el qual s'havia creat el Consorci
Xarxa d'Instal·lacions de les Illes Balears.
Els comptes anuals auditats de l'IB-Jove, al tancament de l'exercici 2010, inclouen en la nota
13, relativa a altra Informació, una breu explicació del procés de l'extinció del Consorci i de la
subrogació de l'IB-Jove, i només s'hi inclou el balanç de situació no auditat del Consorci a 31
de desembre de 2010, que presenta un import total d'actius de 4.387 milers d'euros, uns fons
propis negatius per un import de 3.481 milers d'euros, un patrimoni net positiu de 473 milers
d'euros, un passiu no corrent per un import de 1.203 milers d'euros i un passiu corrent per un
import de 2.711 milers d'euros.

12. Consorcis d'Aigües de les Illes Balears
El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta del conseller
competent en matèria d'aigües o recursos hídrics, durant el període que va des del 1994 al
2009, va acordar la creació de consorcis d'aigües amb distints ajuntaments de les Illes Balears,
amb la finalitat de millorar el subministrament d'aigua en les poblacions i col·laborar en la
competència municipal de subministrament d'aigua. Es varen crear els 23 consorcis d'aigües
següents: Consorci d’Aigües d’Eivissa-Capital, Consorci d’Aigües de la Badia de Palma (que
integra Palma i Calvià), Consorci d’Aigües de Deià, Consorci d’Aigües de Ciutadella, Consorci
d’Aigües de Maó, Consorci d’Aigües de Banyalbufar, Consorci d’Aigües de Lloseta, Consorci
d’Aigües des Mercadal, Consorci d’Aigües d’Artà, Consorci d’Aigües de Sant Antoni de
Portmany, Consorci d’Aigües d’Andratx, Consorci d’Aigües de Formentera, Consorci d’Aigües
de Selva, Consorci d’Aigües de Maria de la Salut, Consorci d’Aigües d’Algaida, Consorci
d’Aigües de Valldemossa, Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí, Consorci d’Aigües de
Puigpunyent, Consorci d’Aigües de Petra, Consorci d’Aigües de Mancor de la Vall, Consorci
d’Aigües de Pollença, Consorci d’Aigües de sa Pobla, Consorci d’Aigües de Llucmajor.
A proposta de la Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, en la sessió
de dia 13 d’abril de 2012, va aprovar la primera fase del Projecte de reestructuració del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (publicat en el BOIB de 14
d’abril), i hi va incloure la creació d’un «únic Consorci d’Aigües, resultant de la fusió dels
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consorcis d’aigües existents en l’actualitat» i la racionalització dels costs amb la simplificació
d'estructures de funcionament, d'acord en l'apartat 10 de l'Annex I.
El Consell de Govern, dia 15 de juny de 2012 (BOIB núm. 87, ext., de 18 de juny) va acordar la
creació del Consorci d’Aigües de les Illes Balears, mitjançant la fusió dels consorcis d’aigües
preexistents i l’aprovació dels seus Estatuts, i va atorgar un termini de tres mesos, comptadors
des de la publicació dels Estatuts en el BOIB, als ajuntaments d’Algaida, Andratx, Artà,
Banyalbufar, Palma, Calvià, Deià, Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut,
Petra, Puigpunyent, Pollença, sa Pobla, Santa Maria del Camí, Selva, Valldemossa, Ciutadella
de Menorca, Maó, es Mercadal, Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera, per integrar-se
en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears mitjançant un acord de ple del municipi. En l'annex
quadre núm. III.1 es mostren les dates de les aprovacions corresponents dels Plens de cada
municipi.
L’objecte del nou Consorci és gestionar i promoure activitats per a la captació, la potabilització
—inclosa la dessalinització—, la regulació i la distribució de l’aigua; la reutilització d’aigües
residuals depurades, si escau, com també l’execució de les obres, les instal·lacions, els serveis
i les activitats de qualsevol tipus necessaris per al desenvolupament i el compliment adequats
dels seus fins.
El patrimoni inicial del Consorci va ser la suma dels patrimonis dels consorcis d’aigües de les
Illes Balears que es fusionassin. Ara bé, en el moment de la integració, una part important dels
consorcis que es varen integrar es trobav sense activitat o pendent simplement del pagament
dels respectius préstecs i no n'hi havia cap que tengués personal.
El Consorci d'Aigües de les Illes Balears es va subrogar en la posició jurídica de tots els
consorcis d’aigües que es varen fusionar, sense perjudici que el finançament de les càrregues
financeres corresponents a préstecs i a altres operacions de crèdit amb entitats financeres ja
formalitzats continuàs essent a càrrec de cada un dels ens consorciats en els termes
estrictament originaris, segons la DT 1ª sobre el règim transitori general de l'Acord del Consell
de Govern de 15 de juny de 2012 (BOIB núm. 87, ext., de 18 de juny) pel qual es crea el
Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
A més, el mateix Acord, en la DT segona, sobre contractes laborals dels consorcis que es
fusionen disposa que el Consorci se subroga, si escau, en els contractes laborals actualment
vigents i s’ha de fer càrrec dels drets i les obligacions titularitat dels consorcis que es fusionen,
llevat de les obligacions a què es refereix la DT 1ª anterior. Pel que fa als procediments en
tramitació dels consorcis que es fusionen (DT 3ª), el Consorci se subroga, si escau, en la
posició jurídica dels consorcis que es fusionen en els procediments relatius a l’objecte del
Consorci que estiguin en qualsevol fase de tramitació, i en pot assumir la continuació, sense
que, en cap cas, es puguin produir lesions o perjudicis a terceres persones interessades. I
finalment, en la DT 4ª, sobre drets reals o d’ús dels béns propietat dels consorcis que es
fusionen, es disposa que el Consorci se subroga en la posició jurídica dels consorcis que es
fusionen, i ha d’adquirir la propietat de tots els drets reals o d’ús de tots el béns que siguin
propietat dels consorcis que es fusionen o sobre els quals aquests consorcis gaudeixen d’altres
drets reals o d’ús.
Segons els comptes anuals auditats corresponents al període comprès entre l'1 de gener de
2012 i el 30 de setembre de 2012, l'agregació dels estats financers intermedis dels 23
consorcis dissolts va suposar l'aportació al nou Consorci d'uns imports de 4.453 milers d'euros
en concepte d'actius, un passiu no corrent de 2.868 milers d'euros, un passiu corrent per un
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import de 1.408 milers d'euros, un patrimoni net positiu per un import de 177 milers d'euros, el
detall dels quals es mostra en l'annex quadre núm. IV.1. Aquests imports no inclouen
excepcions d'auditoria.
Una vegada creat el nou consorci únic, les juntes rectores dels 23 consorcis d’aigües existents
es varen reunir entre dia 18 de juny i dia 13 de juliol de 2012, i varen acordar, per unanimitat, la
dissolució dels ens per fusió en el nou Consorci d’Aigües de les Illes Balears. En l'annex quadre
núm. IV.1 es mostren les dates de les aprovacions corresponents de les Juntes rectores.
Els consorcis d’aigües que havien registrat variacions comptables respecte als comptes anuals
aprovats de l’exercici 2011, en l’última sessió de les juntes rectores de dia 9 de novembre de
2012, varen aprovar els comptes anuals del període comprès entre dia 1 de gener i dia 30 de
setembre de 2012, que varen ser els comptes d’integració en el nou Consorci d’Aigües de les
Illes Balears. El detall dels actius i els passius integrats per cada un dels consorcis d'aigües es
mostra en l'annex quadre núm. IV.1.

13. Consorcis d'Infraestructures
13.A. Consorcis que s'integren en el Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears
Mitjançant el Decret 184/1996, d’11 octubre, es va aprovar el Pla Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà (Pla Mirall), que s’havia de desenvolupar conjuntament entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les seves entitats locals i els particulars. L’objectiu
fonamental, entre d’altres, del Pla Mirall era la dotació d’infraestructures i la rehabilitació.
El Decret 142/1997, de 14 de novembre, de modificació del Decret 184/1996, d’11 octubre, pel
qual es regula el Pla Mirall, va donar una nova redacció al segon paràgraf de l’article 21, que
establia que seria obligatòria la constitució de consorcis per a les entitats municipals que varen
presentar projectes per un pressupost de contracte superior als 500 milions de pessetes (3.005
milers d'euros). En aquests casos, l’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va
ser, com a màxim, del 50 % del pressupost.
Els consorcis que es varen crear per a la consecució del Decret 184/1996, d'11 d'octubre, pel
qual es va aprovar el Pla extraordinari de recuperació i millora del paisatge urbà (Pla Mirall)
varen ser els següents: 1) Consorci Alcúdia Pla Mirall; 2) Consorci Mirall Calvià; 3) Consorci
Mirall Capdepera; 4) Consorci Pla Mirall Ciutadella; 5) Consorci Local de Felanitx; 6) Consorci
Mirall Manacor; 7) Consorci Mirall Maó; 8) Consorci Mirall Muro, i 9) Consorci Pla Mirall Santa
Margalida.
El 25 de març de 2004 es va publicar en el BOIB (Resolució del conseller de Turisme de dia 10
de març de 2004) la convocatòria d’ajuts urgents als municipis de les Illes Balears per pal·liar
l’estacionalitat turística. Varen sol·licitar subvencions 63 ajuntaments de les Illes Balears (Pla
D). L’objectiu primordial del Pla D era la dotació, la millora i la recuperació d’infraestructures.
La Resolució de concessió dels ajuts establia en la disposició addicional primera que per als
ajuts superiors a 750 milers d'euros, l’ajuntament subvencionat havia de constituir un consorci
amb la Conselleria de Turisme per a la gestió de l’execució del projecte subvencionat.
Els consorcis que es varen crear per a pal·liar l'estacionalitat turística, els denominats «Pla D»
varen ser els següents: 1) Consorci Pla D-Cala Millor; 2) Consorci Pla D-Campos; 3) Consorci
Pla D-es Castell; 4) Consorci Pla D-Esporles; 5) Consorci Pla D-Ferreries; 6) Consorci Pla DFornalutx; 7) Consorci Pla D-Inca; 8) Consorci Pla D-Lloret de Vistalegre; 9) Consorci Pla D74
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Mancor de la Vall; 10) Consorci Pla D-Marratxí; 11) Consorci Pla D-Montuiri; 12) Consorci Pla
D-Porreres; 13) Consorci Pla D-Sant Joan; 14) Consorci Pla D-Santanyí; 15) Consorci Pla DSelva; 16) Consorci Pla D-Sencelles; 17) Consorci Pla D-ses Salines; 18) Consorci Pla DSineu; 19) Consorci Pla D-Sóller, i 20) Consorci Pla D-Valldemossa.
Un nombre elevat de consorcis Mirall varen modificar els estatuts per adaptar-los a les
exigències de la convocatòria del Pla D i així poder gestionar, en l’àmbit consorciat, les
actuacions relatives al Pla D juntament amb la gestió dels projectes finançats pel Pla Mirall,
d'acord amb el quadre Annex IV.2.
El 13 d’abril de 2012 el Consell de Govern va adoptar (BOIB núm. 53, de 14 d’abril), entre
d’altres, aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Annex 1). El punt 11 estableix la creació d’un
únic Consorci d’Infraestructures, resultat de la fusió dels consorcis existents en aquell moment
(Pla D, Pla Mirall i d’altres).
Aquest Acord, pel que fa al Consorci d’Infraestructures, s’ha d’entendre en el marc del que
estableix l’article 59.3 de la Llei 7/2010, que disposa que «la fusió de consorcis requereix, a
més de l’acord dels òrgans de direcció corresponents de cada un 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».
El Consell de Govern, en la sessió de 21 de setembre de 2012 (BOIB núm. 140, de 25 de
setembre) va acordar la creació del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, mitjançant
la fusió de diversos consorcis d'infraestructures. D'acord amb l'art. 1 dels seus estatuts, el
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears s'havia de constituir mitjançant la integració de
dels 34 consorcis següents: 1) Pla D-Cala Millor; 2) Pla D-Campos; 3) Pla D-es Castell; 4) Pla
D-Esporles; 5) Pla D-Ferreries; 6) Pla D-Fornalutx; 7) Pla D-Inca; 8) Pla D-Lloret de Vistalegre;
9) Pla D-Llucmajor; 10) Pla D-Mancor de la Vall; 11) Pla D-Marratxí; 12) Pla D-Montuïri; 13) Pla
D-Porreres; 14) Pla D-Sant Joan; 15) Pla D-Santanyí; 16) Pla D-Selva ; 17) Pla D-Sencelles;
18) Pla D-ses Salines; 19) Pla D-Sineu; 20) Pla D-Sóller; 21) Pla D-Valldemossa; 22) Mirall
Alcúdia; 23) Mirall Calvià; 24) Mirall Capdepera; 25) Mirall Ciutadella; 26) Mirall Felanitx; 27)
Mirall Manacor; 28) Mirall Maó; 29) Mirall Muro; 30) Mirall Palma-Eixample; 31) Mirall Santa
Margalida; 32) Parc de les Estacions; 33) Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni des
Castell i 34) del Pavelló Esportiu Multifuncional, que corresponen a 21 consorcis del Pla D, 10
consorcis del Pla Mirall així com la integració dels consorcis Parc de les Estacions, per a la
Rehabilitació del Patrimoni des Castell i del Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional.
Cal comentar que una part important dels consorcis estava sense activitat o pendent
simplement del pagament dels respectius préstecs i, a més, no disposaven de personal propi,
com tampoc en va tenir el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears resultant de la fusió
dels anteriors.
L’objecte del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears és articular la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions consorciades a fi d’exercir de
forma conjunta i coordinada les competències que els corresponen en matèria de creació,
execució i gestió d’infraestructures en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
també fer les obres, les instal·lacions, els serveis i les activitats de tot tipus necessàries per al
desenvolupament i el compliment adequats dels seus fins, i, en especial, les funcions i les
actuacions que li encomanin les entitats que s’integrin en el Consorci, directament o bé
mitjançant les entitats o els organismes que en depenen.
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Una vegada creat el nou consorci únic, les juntes rectores de 30 consorcis varen acordar, per
unanimitat, la dissolució dels ens per fusió en el nou Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears. Finalment, els municipis de: 1) Son Servera, 2) Campos, 3) es Castell, 4) Esporles, 5)
Ferreries, 6) Fornalutx, 7) Inca, 8) Lloret de Vistalegre, 9) Mancor de la Vall, 10) Marratxí, 11)
Montuïri, 12) Porreres, 13) Sant Joan, 14) Santanyí, 15) Selva, 16) Sencelles, 17) ses Salines,
18) Sineu, 19) Sóller, 20) Valldemossa, 21) Alcúdia, 22) Calvià, 23) Capdepera, 24) Felanitx,
25) Manacor, 26) Maó, 27) Muro i 28) Santa Margalida, mitjançant els respectius acords dels
plens varen acordar la ratificació dels acords relatius a la dissolució dels seus respectius
consorcis i la seva posterior integració en el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears,
com a membres constituents.
No varen adoptar els acords corresponents de dissolució per integració els consorcis següents:
Pla D Llucmajor, Pla Mirall Palma Eixample, Parc de les Estacions i Pavelló Esportiu
Multifuncional de Maó.
I, per Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2013 (BOIB núm. 37, de 19 de març). es
varen ratificar els acords de dissolució dels consorcis adoptats per les juntes rectores dels
consorcis que s'integren en el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears i, a partir del 31
d'octubre de 2012, es va iniciar en el si dels consorcis el procés de cessió global d’actius i
passius a favor del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears; aquest procés va incloure
l’aprovació dels comptes intermedis des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2012 dels
consorcis que es varen fusionar, que, una vegada auditats i aprovats pels òrgans de govern,
varen ser els comptes d’integració en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
El Consell de Govern de 31 de maig de 2013 (BOIB núm. 77, d'1 de juny de 2013) va adoptar
l'Acord pel qual finalitza el procés de cessió i es duu a terme la integració efectiva de 28
consorcis que es fusionen en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. Aquests
consorcis són els següents: 1) Pla D-Cala Millor, 2) Pla D-Campos, 3) Pla D-es Castell, 4) Pla
D-Esporles, 5) Pla D-Fornalutx, 6) Pla D-Inca, 7) Pla D-Lloret de Vistalegre, 8) Pla D-Mancor de
la Vall, 9) Pla D-Marratxí, 10) Pla D-Montuïri, 11) Pla D-Porreres, 12) Pla D-Sant Joan, 13) Pla
D-Santanyí, 14) Pla D-Selva, 15) Pla D-Sencelles, 16) Pla D-ses Salines, 17) Pla D-Sineu, 18)
Pla D-Sóller, 19) Pla D-Valldemossa, 20) Pla Mirall Alcúdia, 21) Pla Mirall Felanitx, 22) Pla
Mirall Maó, 23) Pla Mirall Muro, 24) Pla Mirall Santa Margalida, 25) Pla D-Ferreries, 26) Pla
Mirall Calvià, 27) Pla Mirall Capdepera, 28) Pla Mirall Manacor.
L'Acord del Consell de Govern recull que el Consorci se subrogava en la posició jurídica de tots
els consorcis que es fusionen amb efectes d'1 de novembre de 2012.
No es varen integrar en aquell moment el Consorci Pla Mirall Ciutadella i el Consorci per a la
Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell, atès que no havien finalitzat tots els tràmits
per a la seva dissolució. Els acords d'integració d'aquests consorcis es varen realitzar amb
posterioritat:
-El dia 15 de gener de 2014 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella (BOIB núm. 32, de 6
de març), va acordar ratificar els acords de dissolució del Consorci Pla Mirall de
Ciutadella, adoptats el 4 de desembre de 2012 per la Junta Rectora i integrar-se en el
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears amb efectes d'1 de gener 2013. Els
comptes que s'integren en el nou Consorci són els de tancament de l'exercici 2012, els
quals varen ser auditats i presenten un import total d'actius de 107 milers d'euros, de
fons propis negatius per un import de 7.556 milers d'euros, de creditors a llarg termini
per un import de 6.877 milers d'euros i a curt termini per un import de 785 milers
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d'euros. Consta un informe d'auditoria externa que conté una excepció relacionada amb
informació per incloure en la memòria.
-Pel que fa al Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell,
creat el 4 de febrer de 2005 i integrat pel Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament des
Castell per finançar i dur a terme les actuacions de rehabilitació i construcció
d'edificacions per destinar-les a usos públics al municipi des Castell.
En la sessió del Consell de Direcció de dia 25 d'octubre de 2012 es va aprovar la
dissolució del Consorci per integrar-ne els actius i els passius en el nou Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears. El Ple de l'Ajuntament des Castell de dia 30
d'octubre de 2012 va acordar ratificar els acords de dissolució del Consorci, i també
que tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci s'integrassin en el nou
Consorci Infraestructures de les Illes Balears i que els comptes i els saldos d'integració
serien els de 31 d'octubre de 2012. Finalment, el Consell de Govern de 16 de
novembre de 2012 va ratificar l'acord del Consell de Direcció (BOIB núm. 171, de 20 de
novembre de 2012); ara bé, no va ser fins a la Junta Rectora del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears de 20 de novembre de 2013 en què es va
aprovar, per unanimitat, la integració efectiva del Consorci amb efectes retroactius a 31
d'octubre de 2012, per la qual cosa, el 20 de novembre de 2013 i amb efectes
retroactius a 31 d’octubre de 2012, el Consorci per a la Rehabilitació del Municipi des
Castell es considera extingit a tots els efectes.
Els saldos auditats i al tancament de 31 d'octubre de 2012, que es varen integrar, són
els següents: un import total d'actius de 1.267 milers d'euros, un import de fons propis
positius de 896 milers d'euros, de creditors a llarg termini de 363 milers d'euros i a curt
termini de 9 milers d'euros. Aquests saldos no tenen en compte les excepcions
posades de manifest per l'auditor extern.
-Consorci Pla D-Llucmajor: L'Acord del Consell de Govern de dia 14 de gener de 2005
va crear el Consorci (BOIB núm. 15, de 27 de gener). En varen ser membres
constituents el Govern de les Illes Balears; l'Ajuntament de Llucmajor, el qual
s'incorpora pels acords plenaris de 16 de desembre de 2004 i de 30 de març de 2005, i
la Fundació per a la Restauració de l'Antic Convent dels Pares Franciscans.
El 30 de setembre de 2015, la Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental va acordar integrar aquest Consorci en el Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, un cop resoltes les qüestions judicials que
romanien pendents. L'1 de setembre de 2017, el Consell de Govern va ratificar el dit
Acord (BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017).
Finalment, el 7 de setembre de 2017, la Junta Rectora del Consorci va adoptar l'acord
de dissoldre el Consorci i d'integrar-lo en el Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears, el qual se subroga en la posició jurídica del Consorci Pla D de Llucmajor amb
efectes d'1 de gener de 2017 (BOIB núm. 120, de 30 de setembre de 2017).
Els saldos integrats són els corresponents al tancament de l'exercici 2016, que
presenten un import total d'actius 6.162 de milers d'euros, un patrimoni net positiu de
3.876 milers d'euros, un passiu no corrent per un import de 1.947 milers d'euros i un
passiu corrent per 339 milers d'euros. No consten excepcions en l'informe d'auditoria.
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13.B. Consorcis que no es varen integrar en el nou Consorci d'Infraestructures de
les Illes Balears
Els altres consorcis que s'havien d'integrar en el Consorci d'Infraestructures i que no es varen
integrar són els següents: Consorci Parc de les Estacions, Consorci Pla Mirall Palma Eixample i
Resta de Municipi i Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó. En l'annex quadre IV.3
s'inclou el detall dels consorcis que no s'hi varen integrar:
-El Consorci Parc de les Estacions: per Acord del Consell de Govern de dia 3 d'octubre
de 1997 es va subscriure un conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (entitat dependent de la CAIB) i
l’Ajuntament de Palma per crear el Consorci Parc de les Estacions (BOCAIB núm. 134,
de 28 d'octubre de 1997). L'objecte del Consorci era crear la infraestructura del «Parc
de les Estacions a Palma», i donar-li usos ferroviaris i de transport per carretera, així
com una zona verda o parc públic i aparcament subterrani.
La Junta Rectora del Consorci, en sessió de 28 de novembre de 2012, va aprovar
l’acord d’iniciar la tramitació oportuna per liquidar i dissoldre el Consorci, tota vegada
que la funció encarregada al Consorci ja s’havia desenvolupat en la seva totalitat. La
Junta Rectora Extraordinària de dia 22 de juliol de 2014 va acordar la liquidació i la
dissolució del Consorci. Aquest acord va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Palma
de Mallorca de 31 de juliol de 2014 (BOIB núm. 105, de 5 d'agost) i pel Consell de
Govern de la CAIB de dia 26 de setembre de 2014 (BOIB núm. 131, 27 de setembre).
La Junta Rectora de 22 de juliol de 2014 va aprovar el balanç de liquidació del Consorci
Parc de les Estacions, el 31 de desembre de 2013, per un import de 62 milers d'euros, i
en la proposta de dissolució del Consorci es reparteixen els fons propis o haver social
entre els ens consorciats Ajuntament de Palma i Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. D'altra banda, es va acordar que els consorciats assumirien, a parts iguals, els
deutes, les responsabilitats, les obligacions i els drets que poguessin sorgir amb
posterioritat a la dissolució i la liquidació del Consorci. En el moment de la dissolució i
liquidació posterior, el Consorci no tenia personal.
-Consorci Mirall Palma Eixample i Resta de Municipi: es va constituir en Junta Rectora
de 20 de novembre de 1997 i els seus ens consorciats varen ser la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma. Va tenir com a objecte el
desenvolupament del Pla extraordinari de recuperació i millora del paisatge urbà
(MIRALL) en tota l'àrea de la ciutat de Palma, excepte en el casc antic de Palma i altres
zones declarades formalment de rehabilitació integral, que es varen regir per altres
consorcis creats per a les esmentades finalitats. El seus estatuts varen ser publicats en
el BOIB núm. 5, de 10 de gener de 1998.
La Junta Rectora Extraordinària de dia 22 de juliol de 2014 va acordar la liquidació i
dissolució del Consorci, i al mateix temps va aprovar el balanç de liquidació del
Consorci a 31 de desembre de 2013, per un import líquid de 17 milers d'euros; va
aprovar la proposta de dissolució del Consorci repartint els fons propis o haver social
entre l’Ajuntament de Palma i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, també es va
acordar que l’Ajuntament de Palma i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
assumissin, a parts iguals, els deutes, les responsabilitats, les obligacions i els drets
que poguessin sorgir amb posterioritat a la dissolució i la liquidació del Consorci.
Aquest acord va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Palma de Mallorca de dia 31 de
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juliol de 2014 (BOIB núm. 105, de 5 d'agost) i pel Consell de Govern de la CAIB de 5
de setembre de 2014 (BOIB núm. 121, de 6 de setembre). En el moment de la
dissolució i la liquidació, no tenia personal.
-Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional: el Consell de Govern de dia 23 de
setembre de 2005 va aprovar la creació del Consorci entre Consell Insular de Menorca,
l'Ajuntament de Maó i el Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 145, d’1 d’octubre). El
seu objecte social era impulsar, programar, executar, promoure o finançar la creació
d'un pavelló esportiu multifuncional al terme municipal de Maó, i organitzar-ne la gestió
conjunta entre les administracions.
Amb la finalitat de racionalitzar el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma,
el Consell de Govern, en la sessió de 21 de setembre de 2012 (BOIB núm. 140, de 25
de setembre), va acordar la creació del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears,
mitjançant la fusió, entre d’altres, del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional.
En el punt quart del dit Acord s’estableixen per als supòsits de no-adopció de l’acord de
dissolució per integració en el nou Consorci que l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pot dur a terme les actuacions que corresponguin per
separar-se del consorci afectat. L’Acord de creació del nou Consorci va ser notificat al
Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional l'1 d’octubre de 2012, si bé, reunida la
Junta Rectora del Consorci amb caràcter extraordinari l’11 d’octubre de 2012, es va
acordar no adherir-se al Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
La Junta Rectora del Consorci del Pavelló Esportiu Multifucional, en la sessió
extraordinària i urgent que va tenir lloc dia 12 de desembre de 2013, va aprovar la
separació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del
Consorci, va prendre com a data efectiva de separació la del 31 de desembre de 2013 i
va establir les obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en els termes següents: fer una aportació total per un import màxim de 2.403
milers d'euros fins a l'any 2025 (2.058 milers d'euros en concepte d'amortitzacions del
préstec, i un import de 345 milers d'euros en concepte de despeses financeres), en
relació amb el préstec a llarg termini que té el Consorci per finançar l'adquisició del
pavelló. Es va donar compte de la separació per Acord del Consell de Govern de 7 de
març de 2014, publicat en el BOIB núm. 33, de 8 de març de 2014.

13.C. Consorcis del Pla Mirall que es varen extingir
Mitjançant el Decret 184/1996, d’11 d’octubre, es va regular el Pla Extraordinari de Recuperació
i Millora del Paisatge Urbà (Pla Mirall). Aquest Pla tenia com a objectiu prioritari la necessitat
d’adoptar una sèrie de mesures per aconseguir una recuperació i millora de l’entorn paisatgístic
de la comunitat autònoma.
L’article 21 del Decret disposava la possibilitat de crear un consorci de caràcter local, entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’ajuntament corresponent, per a
la gestió ordinària, dins l’àmbit de cada municipi, dels projectes inclosos en el Programa de
Recuperació i Millora d’Infraestructures.
Un dels mitjans per fer possible aquest objectiu fou, conforme al que disposava l’article 21 del
Decret 184/1996, la possibilitat que els consorcis, constituïts a l’empara del Decret esmentat,
formalitzassin operacions d’endeutament per finançar els projectes aprovats per la Comissió de
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Recuperació i Millora del Paisatge Urbà. El cost d’aquestes operacions de finançament fou
subvencionat pels ens consorciats, per l’Administració de la Comunitat Autònoma i, si esqueia,
per l’ajuntament corresponent, en la part que respectivament els corresponia.
En compliment de l’article esmentat, es varen constituir, entre d’altres, els consorcis Pla Mirall
Andratx, Sant Llorenç, es Mercadal, Eivissa, Santa Eulària, Pollença i Inca, i se’n varen aprovar
els estatuts corresponents.
D'altra banda, en l'apartat 12 de l'Annex I de l’Acord de Consell de Govern de 13 d’abril de
2012 pel qual es va aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears es disposa que aquests ens s'han d'extingir.
Donat que aquests consorcis ja havien complert els objectius pels quals s'havien creat, així
com ja s'havien abonat en la seva totalitat les operacions de finançament per a la realització
dels projectes i s'havien transferit als corresponents ajuntaments les obres realitzades per un
valor total de 22.712 milers d'euros, d'acord amb l'annex quadre IV.4, les respectives juntes
rectores varen acordar-ne la dissolució i la liquidació. Aquests acords varen ser ratificats pels
ajuntaments respectius i, per l'Acord de Consell de Govern de 15 de juny de 2012 (BOIB núm.
90, de 21 de juny), pel que fa als Plans Mirall d'Andratx, Sant Llorenç, es Mercadal, Eivissa,
Santa Eulària i Pollença, i per l'Acord de Consell de Govern de 18 de gener de 2013 (BOIB
núm. 11, de 22 de gener) pel que fa al Pla Mirall d'Inca.
En el moment de l'extinció, aquests consorcis es trobaven inactius i sense personal.

INCIDÈNCIES
El Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenibles de les Illes Balears
(Consorci IB-BLAU) es va constituir el 2008 i va iniciar el procés de la dissolució anticipada el
13 d'octubre de 2009. D'acord amb els informes de l'SCIB núm. 45/2010 del Compte general de
la CAIB corresponent a l'exercici 2008 i núm. 56/2011 del Compte general de la CAIB
corresponent a l'exercici 2009, el Consorci no va retre els comptes anuals, per això l'SCIB no
va disposar d'informació econòmica financera de l'entitat ni sobre el seu personal, si escau.
D'altra banda, la CAIB en el moment de l'extinció de l'entitat tampoc va retre els estats
financers corresponents en el moment de la liquidació.
Annex IV. Anàlisi del sector públic instrumental en el període 2010-2016. Estudi de
les entitats extingides
 Quadre núm. IV.1 Consorcis que es varen integrar en el Consorci d'Aigües de les
Illes Balears
 Quadre núm. IV.2 Consorcis que es varen integrar en el Consorci d'Infraestructures
de les Illes Balears
 Quadre núm. IV.3 Consorcis que no es varen integrar en el Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears
 Quadre núm. IV.4 Consorcis del Pla Mirall que es varen extingir
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V. SITUACIÓ DE LES ENTITATS QUE AL TANCAMENT DE
L'EXERCICI 2016 NO HAN FINALITZAT EL PROCÉS
D'EXTINCIÓ
En l'apartat anterior l'SCIB ha fet una anàlisi de les entitats que s'han extingit en el període
2010-2016, d'acord amb l'abast temporal de l'Informe. A continuació, es detallen les entitats en
què la CAIB té una participació superior al 50 % i que, en finalitzar l'any 2016, encara no havien
acabat el procés d'extinció.

1. Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
(CSMDIB) i Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)
Pel que fa a l'àmbit funcional dels ensenyaments superiors de música, dansa i art dramàtic,
l'actuació inicial prevista és la fusió d'ambdues fundacions.
Ara bé, aquesta actuació del Projecte de reestructuració és modificada posteriorment pels
acords següents del Consell de Govern: Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de
2014 (BOIB núm. 67, de 6 de desembre), que deixa sense efecte la dissolució per integració de
la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), i Acord del
Consell de Govern de 17 de juny de 2016 (BOIB núm. 77, de 18 de juny), pel qual es deixa
sense efecte la modificació anterior i s'aprova la fusió de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Fundació per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears en un sol ens, que s'ha de denominar Fundació per als Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB).
I, finalment, per l'Acord de Consell de Govern de 17 de març de 2017 (BOIB núm. 33, de 18 de
març de 2017), s'autoritzen les actuacions necessàries perquè la Fundació per al Conservatori
de Música i Dansa de les Illes Balears absorbeixi la Fundació per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears. L'escriptura de fusió té data de 26 de setembre de 2017.

2. Consorci Pla D-Llucmajor
Finalment, s'integra en el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears amb efectes d'1 de
gener de 2017.

3. Consorci Formentera Desenvolupament
El Projecte de reestructuració n'estableix l'extinció i la dissolució, que es varen acordar en la
Junta Rectora de 3 d'agost de 2016. Posteriorment, el Consell de Govern de 31 de març de
2017 (BOIB núm. 39, d'1 d'abril) va acordar d'atorgar l'autorització prèvia per a l'extinció del
Consorci i d'autoritzar el conseller competent que dugués a terme les actuacions necessàries
per fer-ne efectiva l'extinció. La Junta Rectora del Consorci, en sessió de 21 de juliol de 2017,
va aprovar-ne la liquidació amb efectes de 15 d'octubre de 2016. El Ple del Consell Insular de
Formentera va aprovar-ne la liquidació el 28 de juliol de 2017 (BOIB núm. 109, de 5 de
setembre).
El Consell Insular de Formentera se subroga de manera universal en els drets i en les
obligacions del Consorci Formentera Desenvolupament, tret d'un préstec existent amb l'entitat
bancària "La Caixa", la subrogació del qual correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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4. Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
En el marc de la tercera del Projecte de Reestructuració se'n disposa la transformació en entitat
pública empresarial (Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2014, BOIB núm. 167,
de 6 de desembre) i, per aquest motiu, mitjançant l'article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts general de la CAIB per a l'any 2015, es crea l'Institut d'Estudis
Baleàrics com a entitat pública empresarial i s'estableix que, una vegada aprovats els estatuts
de la nova entitat, s'extingirà el Consorci IEB, mitjançant la cessió global d'actius i passius,
sense liquidació, en els termes que disposa l'article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Ara bé, la nova entitat pública empresarial no ha tingut activitat durant l'any 2016, perquè
encara la té el Consorci Institut d'Estudis Baleàrics, que està en procés d'extinció.

5. Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
El 16 de març de 2018, la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de la CAIB va considerar procedent la proposta d'extinció del
COFIU, que va ser acordada pel Consell de Govern de dia 20 d'abril de 2018 (BOIB núm. 49,
de 21 d'abril de 2018), en què es va atorgar l'autorització prèvia per a l'extinció del Consorci i
autoritzar el conseller competent que dugués a terme les actuacions necessàries per fer-ne
l'extinció efectiva.
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VI. EFECTES ECONÒMICS DE LA REESTRUCTURACIÓ
DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL
Cal emfatitzar que la informació d'aquesta secció s'ha d'interpretar amb cautela perquè l'SCIB
no disposa de tota la informació per poder atribuir les variacions en el capítol de retribucions del
personal a la baixada de retribucions que es dóna durant els exercicis 2010 i 2012 i/o a la
reducció d'efectius en gran part dels ens que composen el sector públic instrumental de la
CAIB, i no tan sols en els ens immersos en processos de reestructuració.
D'altra banda, l'SCIB tampoc no disposa d'informació sobre les indemnitzacions per processos
d'acomiadaments, nombre de readmissions en cas de sentències desfavorables, etc., que
modifiquen les previsions inicials i que es coneixen amb posterioritat a les dates d'ajustaments
en matèria de personal.
No obstant això, les dades aportades des de l'Advocacia de la CAIB, que no contenen el total
de les situacions derivades dels acomiadaments, assenyalen que el cost de les
indemnitzacions, salaris de tramitació, en els casos en què ha intervingut la CAIB i hi ha
sentència ferma, afecta 72 treballadors i ascendeix a un import total 3.137 milers d'euros,
d'acord amb el detall del quadre adjunt. Hi ha altres sentències desfavorables a la CAIB de les
quals no s'aporta informació.

DADES SEGONS L'ADVOCACIA DE LA CAIB. DETALL PER ENTITATS
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials d'Eivissa i Formentera
Consorci Escola Balear de l'Esport
Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Consorci Turisme Jove / Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
Espais de Natura Balear
Fundació Balears a l'Exterior + Agencia d'Emigració i Cooperació Internacional de les IlIes Balears
Fundació Hospital Comarcal d'Inca
Fundació Hospital de Manacor
Fundació Hospital de Son Llàtzer
Fundació Mateu Orfila d'Investigació de les IB / Fundación de Investigación Sanitaria de les Illes Balears
Ramón Llull
Intitut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Intitut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) + Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
Tramvia de la Badia de Palma, SAU
TOTAL

1
1
1
4
16
2
3
3
1

IMPORT COST
PAGAT ( EN MILERS
D'EUROS)
15
0
2
142
464
30
38
0
0

1
21
1
13
4
72

86
2.152
47
125
37
3.137

NOMBRE DE
TREBALLADORS

A continuació, es descriu la informació sobre la matèria que aporta el MINHAP i també la que
figura en les memòries de les entitats d'acord amb el Compte General de la CAIB, que en molts
casos és incompleta o l'SCIB no ha pogut fiscalitzar.

1. EFECTES ECONÒMICS SEGONS ELS INFORMES DEL
MINHAP
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (en l'actualitat, Ministeri d'Hisenda) va
elaborar, des de l'1 de juliol de 2011 fins a l'1 de gener de 2017 i amb periodicitat semestral,
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informes sobre la reordenació del sector públic autonòmic. Aquests informes tenien per objecte
l'anàlisi del grau d'avanç assolit per les diferents comunitats autònomes en els processos de
reordenació derivats dels compromisos de reducció del seu sector públic instrumental, que es
varen iniciar mitjançant l'Acord 1/2010, de 22 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera
(CPFF).
El darrer informe que va presentar el MINHAP mostra la situació a 1 de gener de 2017 i recull,
entre d'altres, els apartats següents: anàlisis del compliment dels compromisos inicials;
actualització dels compromisos assumits per les comunitats autònomes i situació del seu sector
públic instrumental després de la reducció prevista; efectes econòmics i en matèria de reducció
de personal de les baixes netes previstes en els processos de reordenació; efectes econòmics i
mesures de reestructuració preses en ens que subsisteixen en el sector públic instrumental
després dels processos de reordenació; total dels efectes econòmics i reducció del personal en
el conjunt d'entitats dependents de les comunitats autònomes, i un quadre resum, detallat per
comunitats autònomes, dels processos de reordenació que determinen baixes netes efectives
d'entitats.
Sobre la base dels informes de reordenació semestrals emesos pel MINHAP l'SCIB ha
confeccionat el quadre següent, en el qual es mostren els estavils prevists i realitzats, pel que
fa al període 2011-2016, per l'extinció d'ens que estaven integrats en l'inventari d'ens
dependents de la CAIB. Les diferències entre els estalvis estimats i realitzats es deu a
l'existència de processos no inclosos i dels quals, per tant, els estalvis corresponents encara no
s'han generat.

QUADRE EFECTES ESTIMATS I REALITZATS PER LES BAIXES NETES EFECTIVES (INCLOSOS ELS PROCESSOS EN CURS) (EN MILERS
D'ERUOS)
Mesures de reducció de personal
Total estalvis del període 2011-2016
Estalvis anuals
Total
derivats de la
estalvis
Reducció de
reducció del
període
personal
personal (cost
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011(nombre
anual dels
respecte respecte respecte respecte respecte respecte
2016
d'efectius)
treballadors que
de 2010
de 2011
de 2012
de 2013
de 2014
de 2015
(suma
A DATA
2011-2016
causen baixa)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)-(6))
01/01/2017 (dades
estimades i
realitzades)
64
2.730
0
1.154
0
0
290
422
1.866
01/07/2016 (dades
estimades i
realitzades
64
2.730
1.961
727
13.947
409
290
422
17.756
01/01/2016 (dades
estimades i
realitzades)
64
2.730
1.961
727
13.947
409
290
n.e.
17.334
01/07/2015* (dades
estimades i
realitzades)
111
4.116
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.e.
n.d.
01/01/2015* (dades
estimades i
realitzades)
111
4.116
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.e.
n.d.
01/07/2014* (dades
estimades i
realitzades
114
4.234
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.e
n.e.
n.d.
01/01/2014 (dades
estimades)
79
3.080
n.d.
n.d.
n.d.
n.e.
n.e
n.e.
n.d.
01/01/2014 (dades
76
2.962
n.d.
n.d.
n.d.
n.e.
n.e
n.e.
n.d.
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QUADRE EFECTES ESTIMATS I REALITZATS PER LES BAIXES NETES EFECTIVES (INCLOSOS ELS PROCESSOS EN CURS) (EN MILERS
D'ERUOS)
Mesures de reducció de personal
Total estalvis del període 2011-2016
Estalvis anuals
Total
derivats de la
estalvis
Reducció de
reducció del
període
personal
personal (cost
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011(nombre
anual dels
respecte respecte respecte respecte respecte respecte
2016
d'efectius)
treballadors que
de 2010
de 2011
de 2012
de 2013
de 2014
de 2015
(suma
A DATA
2011-2016
causen baixa)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)-(6))
realitzades)
01/07/2013 (dades
estimades)
130
5.118
40.630
48.023
36.024
n.e.
n.e.
n.e.
124.676
01/07/2013 (dades
realitzades)
120
4.767
39.843
47.652
35.465
n.e.
n.e.
n.e.
122.960
01/01/2013(**)( dades
estimades, no informa
de dades realitzades)
129
5.060
24.887
36.859
28.747
n.e.
n.e.
n.e.
90.493
01/07/2012
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Font: informes del MINHAP sobre la reordenació del sector públic autonòmic en les diferents dates indicades i elaboració pròpia
s.d.: sense dades, segons l'informe sobre els processos de reordenació del MINHAP
n.e.: no escau
* Informació no disponible (n.d.), que, d'acord amb l'informe del MINHAP, pertany a les comunitats autònomes amb les quals es treballa per millorar la
consistència en la informació disponible en aquest Ministeri.
** Informació corresponent només al 24,8 % de les entitats vinculades als processsos de reordenació segons indica l'informe del MINHAP.

En aquest sentit, les dades que publica el Ministeri d’Hisenda introdueixen confusió, per les
incoherències que s’observen entre informes realitzats en diferents exercicis sobre el mateix
període temporal. Les dades oscil·len en uns estalvis per al període 2011-2016 de 122.960
milers d’euros (reducció de 120 efectius) teòricament realitzats, d'acord amb l’informe d'1 de
juliol de 2013, als 1.865 milers d’euros (reducció de 64 efectius) que apareixen en l’informe d'1
de gener de 2017. D’aquests informes també es desprèn que el procés de reestructuració va
generar unes expectatives molt altes que no varen ser satisfetes.
Aquestes dades no han estat fiscalitzades, són dades que es recullen en els informes del
MINHAP i, com s'ha dit abans, haurien de ser objecte de contrastació i corregides una vegada
conegudes les sentències judicials en relació amb els acomiadaments declarats improcedents.

2. ANÀLISI DELS EFECTES EN LA DESPESA
PERSONAL I EN EL NOMBRE D'EFECTIUS

DE

En aquest apartat, pel que fa a les entitats que formen l'àmbit subjectiu d'aquest Informe, es
mostren els efectes que ha tingut l'extinció en el nombre d'efectius i la despesa de personal
d'acord amb la documentació corresponent al procés de l'extinció i d'acord amb els comptes
anuals en el moment de l'extinció o la liquidació, que, en general, han auditat d'auditors externs
d'acord amb els encàrrecs fets per la Intervenció General de la CAIB en els exercicis
corresponents.

Organismes autònoms:
1. Agència de Salut Pública de les Illes Balears
No va tenir activitat ni personal al seu càrrec.
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2. Institut d'Estudis Baleàrics (IEB):
El personal funcionari adscrit a l'organisme autònom IEB va passar a estar adscrit al Consorci
IEB i el personal laboral va passar a ser personal laboral propi del nou ens, i va mantenir el
règim jurídic i econòmic i les condicions de treball d'origen fins que se'n va formalitzar la
integració en el nou Consorci IEB. Les despeses de personal corresponents a l'exercici 2012
varen ser de 202 milers d'euros.
D'acord amb la informació tramesa per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es té constància
d'una sentència per acomiadament improcedent amb un import pagat d'1,9 milers d'euros.

Entitats públiques empresarials:
1. Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)
Respecte al personal, la disposició final tercera del Decret que va regular la dissolució de
l'INESTUR, recollia que l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) havia de subrogar-se
en els contractes laborals que tenia subscrits INESTUR en la data de l’entrada en vigor del
decret, fos quina fos la fase o l’estat en què es trobassin.
Pel que fa a la plantilla mitjana de l'exercici de set mesos del 2010, entre l'1 de gener de 2010 i
el 31 de juliol de 2010, aquesta va ser de 46 persones i el cost de personal del mateix període
va ser de 1.127 milers d'euros.
2. Agència d'Emigració i Cooperació de les Illes Balears (AECIB)
Pel que fa al personal, no n'hi havia a final de l'exercici 2013 d'acord amb la memòria
corresponent als comptes anuals auditats, si bé es va disposar d'una plantilla mitjana de
treballadors de 5,8 durant l'exercici 2013, i el cost de personal corresponent va ser de 342
milers d'euros.
Segons dades de l'Advocacia de la CAIB, el procés d'extinció de la Fundació Balears a
l'Exterior i els ajustaments a l'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears varen acabar amb dues sentències d'acomiadament improcedent que afecten dos
treballadors i que han suposat un cost, com a mínim, de 30 milers d'euros (no es proporciona
informació d'una de les dues sentències, perquè està pendent al Tribunal Suprem).
3. Espais de Natura Balear (ENB)
D'acord amb el Decret 23/2013, el personal laboral d'ENB va quedar transferit a l'IBANAT.
Aquest personal es va transferir en les mateixes condicions i modalitat contractual, i la
subrogació no va implicar, en cap cas, un canvi en el tipus de contracte laboral del treballador
afectat per la successió d'empreses. Es varen exceptuar de la previsió anterior a què es
refereix el paràgraf anterior els contractes laborals del personal d'alta direcció, que es varen
extingir de manera automàtica en el moment de l'extinció de l'entitat pública empresarial, sense
cap tipus d'indemnització. Pel que fa al personal funcionari fins aleshores adscrit a l’entitat
Espais de Natura Balear, es va adscriure a la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, amb les mateixes condicions i el mateix règim jurídic.
Pel que fa a la plantilla mitjana del període de l'1 de gener al 31 de maig de 2013, va ser de 117
persones i el seu cost va ser de 1.750 milers d'euros.
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D'acord amb dades de l'Advocacia de la CAIB, es té constància de 8 sentències, que afecten
16 persones, que, entre indemnitzacions i salaris de tramitació, varen implicar un cost de, com
a mínim (hi ha 4 sentències del cost de les quals l'Advocacia no informa), 464 milers d'euros.
4. Fundació Hospital de Manacor, Fundació Hospital de Son Llàtzer i Fundació Hospital
Comarcal d'Inca
Pel que fa a les fundacions hospitalàries, el Servei de Salut de les Illes Balears va quedar
subrogat en la totalitat de les relacions de personal laboral i de personal estatutari de les
fundacions. Pel que fa al personal laboral propi que no s’havia acollit als processos
d’estatutarització, durant l’any 2013 es varen dur a terme les actuacions necessàries per
adequar les seves condicions de treball al IV Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els llocs de treball d’aquest
personal varen ser declarats «a extingir».
El detall per fundacions, pel que fa a les plantilles mitjanes de l'exercici 2012 i el seu cost, va
ser el següent:
-Fundació Hospital de Manacor: la plantilla mitjana va ser de 1.043 persones i el seu cost, per
un import de 44.051 milers d'euros.
-Fundació Hospital de Son Llàtzer: la plantilla mitjana va ser de 1.811 persones i el seu cost,
per un import de 79.336 milers d'euros.
-Fundació Hospital Comarcal d'Inca: la plantilla mitjana va ser de 775 persones i el seu cost,
per un import de 33.024 milers d'euros.
D'acord amb dades de l'Advocacia de la CAIB, es té constància de 3 sentències, que afecten 3
treballadors de la Fundació Hospital Comarcal d'Inca i, de moment (hi ha una sentència que no
és ferma), entre indemnitzacions i salaris de tramitació impliquen un cost de, com a mínim, 38
milers d'euros. Així mateix, hi ha una sentència que afecta un treballador de la Fundació
Hospital de Manacor, de la qual, tot i tenir sentència ferma, no s'informa del cost per al Servei
de Salut de les Illes Balears. El mateix succeeix amb la sentència que afecta una treballadora
de la Fundació Hospital de Son Llàtzer, encara que l'import reclamat és de 2 milers d'euros.
5. Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
El Servei de Salut de les Illes Balears es va subrogar en la totalitat de les relacions de personal
laboral i de personal estatutari de GESMA. Pel que fa al personal laboral propi que no s’havia
acollit als processos d’estatutarització, durant l’any 2013 es varen dur a terme les actuacions
necessàries per adequar-ne les condicions de treball al IV Conveni Col·lectiu per al personal
laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els llocs de
treball d’aquest personal varen ser declarats «a extingir».
Pel que fa a la plantilla mitjana de l'exercici 2012, aquesta va ser de 914 persones i el seu cost,
de 35.777 milers d'euros.

Societats mercantils
1. Bon Me Segle XXI, SAT
En el moment de l'extinció, aquesta societat no tenia personal contractat i, d'acord amb el
compte de resultats de l'exercici 2010 incorporat a l'escriptura de dissolució i liquidació de la
SAT, no tenia despeses de personal.
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2. CAIB Patrimoni, SAU
La cessió global de l'entitat a CAIB va implicar, com a conseqüències sobre l'ocupació, el
cessament del gerent de la societat i l'amortització del lloc de treball d'una administrativa, amb
l'extinció conseqüent del contracte de treball de la treballadora.
Pel que fa a la plantilla mitjana de l'exercici no complet finalitzat el 28 de febrer de 2013, va ser
d'una persona i el seu cost, de 10 milers d'euros.
3. Desenvolupament Digital Balear, SL
En el moment de l'extinció, aquesta societat no tenia personal.
4. Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA)
Pel que fa al personal, d'acord amb el Decret 102/2010, de 27 d'agost, l'IDI es va subrogar, a
partir de l'1 de setembre del 2010, en els contractes laborals que tingués subscrits la societat
FICOBALSA.
Pel que fa al personal, la mitjana de persones empleades per la societat a 31 d'agost de 2010
va ser de 32,76 persones i el seu cost, de 870 milers d'euros.
5. Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Pel que fa als treballadors de la societat IBABSA, aquests també es varen integrar en
SEMILLA, SAU, amb efectes d'1 de gener de 2013 i no es va produir cap acomiadament, ja que
les reestructuracions d’ambdues entitats públiques s'havien dut a terme amb anterioritat.
Pel que fa a la plantilla mitjana de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2012, va ser de 42
persones empleades i el seu cost, de 2.194 milers d'euros.
D'acord amb dades de l'Advocacia de la CAIB, es té constància de 16 sentències, i d'un acte de
conciliació, que afecten 21 persones, les quals, entre indemnitzacions i salaris de tramitació,
varen implicar un cost de, com a mínim (hi ha una sentència de les quals l'Advocacia no
informa del cost), 2.152 milers d'euros.
6. Parcbit Desenvolupament, SA, i BITEL Balears InnovacióTelemàtica, SA
El personal amb contracte en vigor en les societats Parcbit Desenvolupament, SA, i BITEL,
Balears Innovació Telemàtica, SA, va passar a formar part de la nova fundació cessionària, la
Fundació BIT, amb els mateixos drets laborals, sense perjudici de reestructuracions futures
com a conseqüència de la situació econòmica en aquells moments i el dèficit públic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Pel que fa a la societat Parbit Desenvolupament, SA, la plantilla mitjana de l'exercici finalitzat el
31 d'octubre de 2012 va ser de 10 persones i el seu cost, de 274 milers d'euros. I quant a la
societat BITEL, Balear Innovació Telemàtica, SA, la plantilla mitjana de l'exercici finalitzat el 31
d'octubre de 2012 va ser de 217,45 persones i el seu cost, de 4.711 milers d'euros.
7. Televisió de les Illes Balears, SA (TVIB, SA) i Ràdio de les Illes Balears, SA (RIB, SA)
Pel que fa al personal de les dues societat extingides, aquest va passar a formar part de l'ens
cessionari, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sense que es produïssin
acomiadaments. La integració es va produir l'1 de gener de 2014.
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Pel que fa a la plantilla mitjana de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013 de la societat
Televisió de les Illes Balears, SA, va ser de 54 persones empleades i el seu cost, de 2.496
milers d'euros. I quant a la societat Ràdio de les Illes Balears, SA, la seva plantilla mitjana va
ser d'11 persones empleades i el seu cost, de 475 milers d'euros.
8. Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA
Dia 20 de juny de 2014, es va signar l'acord d'adhesió del personal de la societat mercantil
SITIBSA al conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB.
Pel que fa al personal, durant l'exercici 2013 la plantilla mitjana va ser de 14 persones i el seu
cost va ser de 568 milers d'euros.
9. Serveis de Millora Agrària, SAU (SEMILLA, SAU)
Pel que fa al personal, la plantilla mitjana de la societat anònima extingida va ser de 65,92
treballadors en 2013 i el seu cost, de 3.974 milers d'euros. De conformitat amb l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors, la cessió va determinar el traspàs a l’entitat cessionària de totes les
relacions laborals de les quals era titular la societat anònima en règim de successió d’empresa,
amb subrogació de la cessionària en els drets i les obligacions laborals respecte dels
treballadors de la societat anònima.
Segons dades de l'Advocacia de la CAIB, es té constància de 4 sentències, i un acte de
conciliació, que afecten 14 persones, les quals, entre indemnitzacions i salaris de tramitació,
varen implicar un cost de, com a mínim (hi ha 2 sentències del cost de les quals l'Advocacia no
informa), 171 milers d’ euros.
10. Tramvia de la Badia de Palma, SAU
Després de les operacions de liquidació, la Comissió Liquidadora el 29 de febrer de 2012 va
formular el balanç final de liquidació auditat, que recull unes despeses de personal per un
import de 295 milers d'euros, segons el pressupost administratiu al tancament de 29 de febrer
de 2002.
Segons dades de l'Advocacia de la CAIB, es té constància d'una sentència que va afectar 4
persones, les quals, entre indemnitzacions i salaris de tramitació, varen implicar un cost de 37
milers d' euros.

Fundacions
1. Fundació Balear contra la Violència de Gènere
En el moment de l'extinció aquesta fundació es trobava inactiva i no tenia personal.
2. Fundació Balear de la Memòria Democràtica
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica no disposava de plantilla de recursos humans
ni de gerent, sinó que la dirigia un patronat presidit pel conseller competent en matèria d’afers
socials.
3. Fundació Balears a l'Exterior
La plantilla mitjana de la Fundació, al llarg de l’exercici 2012, va ser de 4 persones i va suposar
un cost de personal de 242 milers d'euros. Ara bé, d'acord amb la memòria dels comptes
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anuals corresponent a l’exercici 2012, al final de l’exercici 2012 no hi havia cap treballador en
plantilla a la Fundació Balears a l’Exterior, però en l'apartat de l'extinció de l'AECIB s'han indicat
les reclamacions de les quals va informar l'Advocacia de la CAIB i que va presentar el personal
de la Fundació Balears a l'Exterior.
4. Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Turisme (CIDTUR)
Pel que fa als treballadors, d'acord amb la memòria dels estats financers intermedis i l’acta del
Patronat varen ser acomiadats abans de la liquidació i varen suposar un cost de 34 milers
d'euros, segons els darrers comptes anuals de la Fundació a 31 d'octubre de 2012.
5. Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Pel que fa al tema del personal, en la memòria explicativa al balanç de liquidació de 31 de març
de 2009, en concret en el compte de resultats del període de gener a març de 2009, hi figuren
unes despeses de personal per un import de 41 milers d'euros. Ara bé, en cap nota explicativa
de la memòria ni en l'escriptura pública de dissolució de la fundació, de 25 d'octubre de 2012,
es fa referència expressa als efectes que suposava la dissolució de l'entitat per als seus
treballadors.
6. Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
Pel que fa al personal, el personal de la Fundació IBIT va passar, com una successió
d'empresa, a formar part de la Fundació cessionària, la Fundació BIT, amb els mateixos drets
laborals, sense perjudici de reestructuracions futures com a conseqüència de la situació
econòmica i dèficit públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La
plantilla mitjana durant el període de 10 mesos de l'exercici 2012 va ser de 58 persones i va
suposar un cost de personal de 1.572 milers d'euros.
7. Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (FMO)
D'acord amb l'Informe del Departament Jurídic de la Direcció General de Funció Pública relatiu
a la fusió per l’absorció, que s’adjunta a l’escriptura pública de la fusió de les dues fundacions,
el personal que formava part de la plantilla de serveis administratius de la Fundació Mateu
Orfila passaria inicialment a ser personal de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull, d’acord amb el procediment de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
Segons els comptes anuals de la fundació absorbent, durant l’exercici 2012 es varen dur a
terme processos de reestructuració i d’amortització de places de personal administratiu derivats
de la fusió de les dues fundacions.
En els comptes anuals de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
corresponents a l'exercici 2012 figura un annex amb el balanç de sumes i saldos de la
Fundació Mateu Orfila a 30 de juny, incloent-hi tots els actius, els passius, els ingressos i les
despeses que són absorbits com a consequencia del procés de fusió. Aquest balanç de fusió
mostra un volum per un import de despeses de personal de 680 milers d'euros.
Pel que fa a la plantilla de treballadors de la FMO, l'SCIB només disposa de la informació que
consta en els comptes anuals auditats al tancament de l'exercici 2011 i que diu que hi ha 68
treballadors, encara que no indica si són plantilla mitjana o al tancament de l'exercici 2011, però
va suposar un cost de personal de 1.640 milers d'euros.
Segons dades de l'Advocacia CAIB, es té constància d'una sentència que afecta una persona,
la indemnització de la qual implicaria un cost de 86 milers d’euros.
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9. Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
L'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 va atorgar l’autorització prèvia
exigida en l’article 56.4 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, respecte a la integració per absorció
de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible per part de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears i va ratificar la dissolució de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible.
El mateix acord, pel que fa al personal laboral de la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible, excepte els pagesos que treballaven a la finca Son Real (els quals es varen
transferir a l’entitat Espais de Natura Balear), es va destinar a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, en les mateixes condicions i modalitat contractual, de conformitat amb el règim de
successió d’empreses establert en l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.
L’Agència de Turisme de les Illes Balears es va subrogar en les relacions, els drets i les
obligacions laborals i de la Seguretat Social de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible
vigents en la data de la integració, fos quina fos la fase o l’estat en què es trobassin.
Els estats financers auditats a 30 de juny de 2012 presentaven un cost de personal de 228
milers d'euros i una plantilla mitjana de 12,38 treballadors.

Consorcis
1. Consorci Aubarca-es Verger
La Junta Rectora del Consorci Aubarca-es Verger va acordar el 25 de febrer dissoldre el
Consorci amb efectes de 30 d’abril de 2011 i que l’entitat Espais de Natura Balear n’assumís
les activitats, els drets i les obligacions, i també tot el personal laboral vinculat al Consorci.
Pel que fa al personal, la mitjana de treballadors del període finalitzat a 30 d'abril de 2011 ha
estat de 7 persones i ha suposat un cost de 54 milers d'euros.
2. Consorci de la Gola
En el moment de la integració, aquest Consorci no tenia personal i el cost de personal de
l'exercici 2011 va ser zero.
3. Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de Menorca i Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
d'Eivissa i Formentera (consorcis que s'integren en el Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears)
En l'Acord del Consell de Govern de dia 23 de desembre de 2010, es va autoritzar el conveni
de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per crear el nou consorci. Segons
la clàusula cinquena d'aqust consorci i pel que fa a les relacions laborals, el nou Consorci se
subroga en la posició dels consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera quant a les relacions laborals preexistents en el moment de la
creació i, per tant, aquest fet no va implicar la supressió de llocs de feina, sinó que es varen
mantenir les contractacions vigents de personal.
Els darrers comptes anuals auditats dels Consorcis de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera corresponen a l'exercici finalitzat el 31 de
desembre de 2010 i d'acord amb la informació que contenen:
91

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

-Pel que fa al de Mallorca, la plantilla mitjana va ser de 9 treballadors i va suposar un cost total
de 339 milers d'euros.
-Quant al Consorci de Menorca, la plantilla mitjana va ser de 0,16 treballadors i va suposar un
cost total de 12 milers d'euros.
-Respecte del Consorci d'Eivissa i Formentera, la plantilla mitjana va ser de 2,6 treballadors i va
suposar un cost total de 114 milers d'euros.
Segons dades de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es té constància d'una sentència que
afecta una persona, la indemnització a favor de la qual té un cost de 15 milers d'euros,
procedent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials d'Eivissa i Formentera.
4. Consorci del Joc Hípic de Mallorca
En el moment de l'extinció aquest consorci no tenia personal.
5. Consorci del Joc Hípic de Menorca
En el moment de l'extinció aquest consorci no tenia personal.
6. Consorci del Joc Hípic d'Eivissa i Formentera
Les administracions de la CAIB i del Consell Insular d'Eivissa i Formentera no varen subscriure
el conveni de creació del consorci, per la qual cosa no es va arribar a constituir i, per tant, no va
adquirir personalitat jurídica, no va tenir activitat ni personal.
7. Consorci del Museu Joaquín Torrents Lladó
Els darrers comptes anuals auditats que serveixen com a base per a la dissolució i la liquidació
del Consorci són els auditats a 31 de desembre de 2013 i, segons la informació que contenen,
el Consorci no tenia personal al seu càrrec, encara que el cost de personal de l'exercici 2013 va
ser de 2 milers d'euros.
8. Consorci Escola Balear de l'Esport de la Comunitat Autònomad de les Illes Balears (EBE)
Pel que fa al personal laboral del Consorci Escola Balear de l’Esport es va transferir a la
Fundació per a l’Esport Balear, en les mateixes condicions i modalitat contractual, de
conformitat amb el règim de successió d’empreses establert en l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors.
Els comptes anuals auditats del període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2012, que
s'integren en la Fundació Illesport presenten recullen que la plantilla mitjana de treballadors va
ser de 51 persones i va suposar un cost de personal de 1.163 milers d'euros.
Segons dades de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es té constància d'una sentència que
afecta una persona, la indemnització a favor de la qual no consta en la informació que ha
tramès l'Advocacia.
9. Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenible de les Illes Balears
(Consorci IB-Blau)
El Consorci es va constituir el 2008 i va iniciar el procés de la dissolució anticipada el 13
d'octubre de 2009. El Consorci no va retre els comptes anuals, per això l'SCIB no disposa
d'informació econòmica financera de l'entitat ni sobre el seu personal, si escau. D'altra banda,
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la CAIB en el moment de la l'extinció de l'entitat, tampoc va retre els estats financers
corresponents al moment de la liquidació.
10. Consorci Pla-D Pollença
En el moment de l'extinció, el Consorci no tenia personal.
11. Consorci Turisme Jove de les Illes Balears
L'extinció del Consorci va implicar el traspàs en bloc a l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove),
amb efectes d'1 de gener de 2011, de tot el personal del Consorci de Turisme Jove de les Illes
Balears a l'IB-Jove, el qual va assumir totes les relacions laborals i de personal
Els comptes anuals auditats de l'IB-Jove, al tancament de l'exercici 2010, inclouen en la nota
13, que fa referència a «Altra Informació», una breu explicació del procés de l'extinció del
Consorci i de la subrogació de l'IB-Jove, però no s'hi adjunta el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici 2010 i, per tant, l'SCIB no disposa d'informació de quin va ser el cost del personal ni el
nombre de treballadors.
Segons dades de l'Advocacia CAIB, es té constància d'una sentència que afecta quatre
persones, que, entre indemnitzacions i salaris de tramitació, varen implicar un cost total de 142
milers d' euros.
12. Consorcis d' Aigües de les Illes Balears
En el moment de l'extinció i posterior integració en el Consorci d'Aigües de les Illes Balears, cap
tenia personal.
13. Consorcis d'Infraestructures
Tant els consorcis que s'integren en el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears com els
que no s'hi varen integrar, així com els que es varen extingir, cap no tenia personal en el
moment de l'extinció ni en el moment de la integració posterior.
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VII. CONCLUSIONS
El nombre d’entitats incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest informe a 31 de desembre de 2016
s’havia reduït en un 68,8 % respecte el nombre d’entitats existents a l'1 de gener de 2010. Les
disminucions han estat les següents: pel que fa als organismes autonoms han passat de 6 a 5
organismes, que suposa una disminució del 16,7%; les entitats públiques empresarials han
passat de 16 a 13 (disminució del 18,7%); les societats mercantils han passat de 14 a 2
(disminució el 85,7%); les fundacions han passat de 19 a 11 (disminució del 42,1%) i finalment,
els consorcis han passat de 86 a 13 al tancament de l'exercici 2016, que ha suposat una
disminució del 84,9% pel que fa als consorcis, d'acord amb el quadre següent:
REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB DURANT EL PERÍODE 2010-2016
EVOLUCIÓ DELS ENS AMB
PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 50 % I
ENTITATS
IGUAL AL 50 % PER AL CAS DELS
ORGANISMES
PÚBLIQUES
SOCIETATS
CONSORCIS
AUTÒNOMS
EMPRESARIALS
MERCANTILS
FUNDACIONS
CONSORCIS
Total entitats a 01/01/2010
6
16
14
19
86
Creacions durant el període 2010-2016
1
2
0
2
3
Extincions durant el període 2010-2016
-2
-7
-10
-8
-75
Transformacions i separacions de la CAIB
0
2
-2
-2
-1
Total entitats a 31/12/2016
5
13
2
11
13

TOTAL
141
8
-102
-3
44

La reordenació de les entitats que conformen el sector públic de la CAIB va suposar la
supressió o la dissolució d’entitats inactives i el reagrupament d’entitats les funcions de les
quals es considerava que podien ser assumides per altres entitats existents amb les quals
tingués elements comuns, o per noves entitats que assumissin les funcions de les entitats
extingides.
Els actius i els passius de les entitats suprimides o dissoltes varen ser integrats en les entitats
subrogades, o bé va ser l’Administració qui en va rebre el patrimoni resultant.
Els processos de reestructuració s'han tramitat amb caràcter general d'acord amb la normativa
aplicable.
Si bé un dels objectius principals d’aquesta fiscalització era analitzar el procés de
reestructuració des de la perspectiva dels estalvis en matèria de recursos humans i despeses
de personal, les dades disponibles no permeten una quantificació concloent d’aquests efectes.
Sí es té evidència que es varen acomiadar treballadors en alguns casos i que les retribucions
en conjunt varen disminuir durant el període. Però, tot i que es disposa de les dades de
contractació mitjana de treballadors i de les dades de les indemnitzacions que es varen haver
de pagar, aquestes són parcials. A més, per fer els càlculs de forma robusta, s’haurien de
conèixer les retribucions dels acomiadats, si els ens públics varen abonar salaris de tramitació,
si els treballadors varen ser readmesos o acomiadats definitivament, etc.
Finalment, les dades tampoc permeten discriminar si les baixades en el capítol de personal del
ens extingits es deuen al Pla de reestructuració o a la baixada generalitzada de retribucions
que va acordar el Govern Balear a tota l’Administració autonòmica.
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QUADRE NÚM. I.1 MARC NORMATIU APLICABLE
NORMATIVA AUTONÒMICA
Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques vinculades de la CAIB
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les
fundacions públiques sanitàries
Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2012
Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013
Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014
Correcció d'errades advertides en les versions catalana i castellana de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015
Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB
Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Decret 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
Decret 61/2007 de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del
protectorat
Decret 93/2011 de 2 de desembre, pel qual es crea la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques
Decret 21/2016, de 22 d'abril, de modificació del Decret 93/2011, de 2 de setembre, pel qual es crea la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració
del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 40/2016, de 15 de juliol, de la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010 per la qual s’estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que han de
regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2011
Acord de Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual s'aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les
Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 pel qual s'aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les
Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 29 de juny de 2012 pel qual s'aprova la segona fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les
Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 16 de novembre de 2012 pel qual s'aprova la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de
les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 30 de novembre de 2012 pel qual s'aprova incloure una nova actuació en la tercera fase del Projecte de Reestructuració
del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 10 de maig de 2013 pel qual s'aprova incloure una nova actuació en la Tercera Fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 25 d'octubre de 2013 pel qual s'aproven modificacions puntuals de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 5 de desembre de 2014 pel qual s'aproven modificacions puntuals en la tercera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 pel qual s'aproven modificacions puntuals en la primera i la tercera fase del Projecte de Reestructuració
del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015 pel qual s'aproven modificacions puntuals en la primera i la tercera fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
Acord de Consell de Govern de 17 de juny de 2016 pel qual es deixa sense efecte la modificació puntual de la tercera fase del Projecte de reestructuració
del sector públic instrumental de les Illes Balears per que fa a la dissolució per integració de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears
NORMATIVA ESTATAL
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
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QUADRE NÚM. I.1 MARC NORMATIU APLICABLE
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions
Llei 6/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable
Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Reial decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i les
normes d'informació pressupostària d'aquestes entitats
Reial decret 1337/2005, de 11 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de Competència Estatal
Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat
Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el
model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius
Reial decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el rex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic
Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital
Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, pel qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades circumstàncies
Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Acord 1/2010, de 22 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual s'aprova l'Acord Marc amb les Comunitats Autònomes i Ciutats amb
Estatut d'Autonomia sobre la sostenibilitat de les finances públiques 2010-2013
Acord 5/2012, de 17 de gener, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual s'adopten nous compromisos en matèria de reordenació i racionalització
del sector públic instrumental autonòmic i de control, eficiència i reducció de la despesa pública
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QUADRE NÚM. I.2 ÀMBIT SUBJECTIU
DENOMINACIÓ DE L' ENTITAT
Agència de Salut Pública de les Illes Balears
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)
Agència d'Emigració i Cooperació de les Illes Balears (AECIB)
Espais de Natura Balear (ENB)
Fundació Hospital Comarcal d'Inca
Fundació Hospital Manacor
Fundació Hospital Son Llàtzer
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
Bon Me Segle XXI, SAT
CAIB Patrimoni, SAU
Desenvolupament Digital Balear, SL
Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA)
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Parcbit Desenvolupament, SA
Ràdio de les Illes Balears, SA (RIB, SA)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Televisió de les Illes Balears, SA (TVIB, SA)
Tramvia de la Badia de Palma, SA (TRAMBADIA)
Fundació Balear contra la Violència de Gènere
Fundació Balear de la Memòria Democràtica
Fundació Balears a l'Exterior
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en Turisme
(CIDTUR)
Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
(CMSDIB) *
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)*
Consorci Aubarca-es Verger
Consorci de la Gola
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera
Consorci del Joc Hípic de Mallorca
Consorci del Joc Hípic de Menorca
Consorci del Joc Hípic d'Eivissa i Formentera
Consorci del Museu Joaquín Torrents Lladó
Consorci Escola Balear de l'Esport de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (EBE)
Consorci Formentera Desenvolupament*
Consorci Institut d'Estudis Baleàrics *
Consorci Parc de les Estacions
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)*
Consorci per a la Promoció i el Foment del Turisme Nàutic Sostenible de les
Illes Balears (Consorci IB-Blau)
Consorci Pla D-Llucmajor*
Consorci Pla D-Pollença
Consorci Pla Mirall Palma Eixample
Consorci Turisme Jove de les Illes Balears
Consorcis d'aigües d'Algaida, Andratx, Artà, de la Badia de Palma,
Banyalbufar, Deià, Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut,
Petra, Puigpunyent, Pollença, sa Pobla, Santa Maria del Camí, Selva,
Valldemossa, Ciutadella, Maó, es Mercadal, Eivissa-Capital, Sant Antoni de
Portmany i Formentera
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FORMA JURÍDICA
Organisme autònom
Organisme autònom
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Entitat pública empresarial
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Societat mercantil
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci
Consorci

Consorci

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

QUADRE NÚM. I.2 ÀMBIT SUBJECTIU
Consorcis Pla D-Cala Millor, Pla D-Campos, Pla D-es Castell, Pla D-Esporles,
Pla D-Fornalutx, Pla D-Inca, Pla D-Lloret de Vistalegre, Pla D-Mancor de la
Vall, Pla D-Marratxí, Pla D-Montuïri, Pla D- Porreres, Pla D- Sant Joan, Pla DSantanyí, Pla D-Selva, Pla D-Sencelles, Pla D-ses Salines, Pla D-Sineu, Pla
D-Sóller, Pla D-Valldemossa, Pla Mirall Alcúdia, Pla Mirall Felanitx, Pla Mirall
Maó, Pla Mirall Muro, Pla Mirall Santa Margalida, Pla D-Ferreries, Pla Mirall
Calvià, Pla Mirall Capdepera, Pla Mirall Manacor, Pla Mirall Ciutadella i el
Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell
Consorci
Consorcis Pla Mirall Andratx, Sant Llorenç, es Mercadal, Eivissa, Santa
Eulària, Pollença i Inca
Consorci
* Entitats que al tancament de l'exercici 2016 no han finalitzat els procés d'extinció i que s'analitzen en l'apartat IV de l'Informe.
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ENTITAT
Gestió Sanitària de Mallorca
(GESMA)
Fundació Hospital Son Llàtzer
Fundació Hospital Manacor
Fundació Comarcal d'Inca

Institut d'Estudis Baleàrics
Institut de Biologia Animal de
les Balears, SA (IBABSA)

ParcBIt Desenvolupament,
SA

FORMA
JURÍDICA EN EL
MOMENT DE
L'EXTINCIÓ
Entitat pública
empresarial
Entitat pública
empresarial
Entitat pública
empresarial
Entitat pública
empresarial

Organisme
autònom
Societat mercantil

Societat mercantil

Balear Innovació Telemàtica,
SA (BITEL)

Societat mercantil

Fundació Illes Balears per a la
Innovació Tecnològica (IBIT)

Fundació

QUADRE NÚM.II. 1: ÀMBIT SUBJECTIU. SITUACIÓ DELS PROCESSOS D'EXTINCIÓ
DATA
NÚMERO
APROVACIÓ
DATA
TIPUS
ENTITAT EN LA QUE S'
PROCÉS
DE LA
DEL CONSELL PUBLICACIÓ
D'EXTINCIÓ
INTEGRA SEGONS
CONCLÒS A
ÀMBIT FUNCIONAL
FASE
DE GOVERN
AL BOIB
PROPOSTA
L'ACORD
31/12/16
Servei de Salut de les
Salut (apartat 1)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Extinció
Illes Balears
Sí
Servei de Salut de les
Salut (apartat 1)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Absorció
Illes Balears
Sí
Servei de Salut de les
Salut (apartat 1)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Absorció
Illes Balears
Sí
Servei de Salut de les
Salut (apartat 1)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Absorció
Illes Balears
Sí
Investigació a totes les
àrees de la ciència en
temes relacionats amb
les Illes Balears, de
Consorci per al Foment
foment de la llengua
de la Llengua Catalana
catalana i altres
(canvi de nom a Consorci
matèries relacionades
Institut d'Estudis
(apartat 2)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Extinció
Balearics)
Sí
Serveis de Millora
Agricolaramader
Agrària, SAU (SEMILLA,
(apartat 3)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Fusió
SAU)
Sí
Impuls del
desenvolupament
empresarial, noves
tecnologies
d'investigació i altres
Fundació Balear
matèries relacionades
d'Innovació i Tecnologia (
(apartat 4)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Extinció
FBIT)
Sí
Impuls del
desenvolupament
empresarial, noves
tecnologies
d'investigació i altres
Fundació Balear
matèries relacionades
d'Innovació i Tecnologia
(apartat 4)
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Extinció
(FBIT)
Sí
Impuls del
Fundació Balear
desenvolupament
d'Innovació i Tecnologia (
empresarial, noves
Primera
13/04/2012
14/04/2012
Extinció
FBIT)
Sí
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TIPUS D'EXTINCIÓ
REALITZADA
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius
Extinció amb cessió
d'actius i passius

ENTITAT ABSORBENT
O EN LA QUE
S'INTEGRA
Servei de Salut de les
Illes Balears
Servei de Salut de les
Illes Balears
Servei de Salut de les
Illes Balears
Servei de Salut de les
Illes Balears

Fusió per absorció

Consorci per al Foment
de la Llengua Catalana
(canvi de nom a
Consorci Institut
d'Estudis Balearics)
Serveis de Millora
Agrària, SAU (SEMILLA,
SAU)

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia
( FBIT)

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia
(FBIT)
Fundació Balear
d'Innovació Tecnològica
( F BIT)

Extinció amb cessió
d'actius i passius

Fusió per absorció

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT

Fundació d'Atenció i Suport a
la Dependència i Promoció de
l'Autonomia Personal de les
Illes Balears
Fundació Mateu Orfila
d'Investigació en Salut de les
Illes Balears i Fundació
d'Investigació Sanitària
Ramon Llull
Consorci Escola Balear de
l'Esport de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
(EBE)

Fundació per al
Desenvolupament Sostenible
de les Illes Balears
Consorcis d'Aigües (23
consorcis)
Consorcis Pla D, Pla Mirall i
altres (34 consorcis, detallats
a l'annex IV.2i IV.3)
Tramvia de la Badia de

FORMA
JURÍDICA EN EL
MOMENT DE
L'EXTINCIÓ

Fundació

Fundació

QUADRE NÚM.II. 1: ÀMBIT SUBJECTIU. SITUACIÓ DELS PROCESSOS D'EXTINCIÓ
DATA
NÚMERO
APROVACIÓ
DATA
TIPUS
ENTITAT EN LA QUE S'
PROCÉS
DE LA
DEL CONSELL PUBLICACIÓ
D'EXTINCIÓ
INTEGRA SEGONS
CONCLÒS A
ÀMBIT FUNCIONAL
FASE
DE GOVERN
AL BOIB
PROPOSTA
L'ACORD
31/12/16
tecnologies
d'investigació i altres
matèries relacionades
(apartat 4)
14/04/2012
finalment
queda sense
Suport a la
13/04/2012
efectes pels
dependència, recursos
finalment queda
acorsd
N/A,
sociosanitaris i
sense efecte pels
posteriors
finalment
assistencials i altres
acords posteriors
publicats el
Consorci de Recursos
l'Acord ha
matèries relacionades
de 17/04/2015 i
18/4/2015 i
Sociosanitaris i
quedat sense
(apartat 5)
Primera
29/10/2015
30/10/2015
Extinció
Assistencials de les IB
efectes

Investigació sanitària
(apartat 6)

Primera

13/04/2012

14/04/2012

TIPUS D'EXTINCIÓ
REALITZADA

ENTITAT ABSORBENT
O EN LA QUE
S'INTEGRA

N/A, finalment l'Acord
ha quedat sense
efectes

N/A, finalment l'Acord ha
quedat sense efectes

Sí

Fusió per absorció

Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull
Fundació per a l'Esport
Balear

Fusió de les dues
fundacions

Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull

Sí

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

Fundació per al Suport i
la Promoció de l'Esport
Balear (ILLESPORT)

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Absorció

Agencia de Turisme de
les Illes Balears (ATB)

Sí

Fusió per absorció

Fundació

Promoció de l'esport
(apartat 7)
Promoció de l'oferta
turística , promoció del
desenvolupalment de
les Illes Balears com a
destí turístic sostenible
i altres matèries
relacionades (apartat
8)

Consorci

Aigües (apartat 10)

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Fusió

Consorci d'Aigües

Sí

Fusió per absorció

Consorci
Societat mercantil

Infraestructures
(apartat 11)
s.d.

Primera
Primera

13/04/2012
13/04/2012

14/04/2012
14/04/2012

Fusió
Extinció

Consorci
d'Infraestructures
No aplicable

Sí
SI

Fusió per absorció
Liquidació

Consorci
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Agència de Turisme de
les Illes Balears (ATB)
Consorci d'Aigües de les
Illes Balears
Consorci
d’Infraestructures de les
Illes Balears
CAIB
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ENTITAT
Palma, SA (TRAMBADIA)
Fundació Centre
d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació
en Turisme (CIDTUR)
Fundació Balear de la
Memòria Democràtica
Fundació Balear contra la
Violència de Gènere
Fundació d'Ajuda a la
Reinserció de les Illes Balears

FORMA
JURÍDICA EN EL
MOMENT DE
L'EXTINCIÓ

QUADRE NÚM.II. 1: ÀMBIT SUBJECTIU. SITUACIÓ DELS PROCESSOS D'EXTINCIÓ
DATA
NÚMERO
APROVACIÓ
DATA
TIPUS
ENTITAT EN LA QUE S'
PROCÉS
DE LA
DEL CONSELL PUBLICACIÓ
D'EXTINCIÓ
INTEGRA SEGONS
CONCLÒS A
ÀMBIT FUNCIONAL
FASE
DE GOVERN
AL BOIB
PROPOSTA
L'ACORD
31/12/16

TIPUS D'EXTINCIÓ
REALITZADA

ENTITAT ABSORBENT
O EN LA QUE
S'INTEGRA

Fundació

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Extinció

CAIB

Fundació

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

CAIB

Fundació

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Intitut Balear de la Dona

Fundació

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Andratx

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Sant
Llorenç

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Es
Mercadal

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Eivissa

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Santa
Eulàlia
Consorci Aubarca-Es Verger

Consorci
Consorci

s.d.
s.d.

Primera
Primera

13/04/2012
13/04/2012

14/04/2012
14/04/2012

Extinció
Extinció

No aplicable
No aplicable

SI
SI

Liquidació
Fusió per absorció

Consorci Pla Mirall Inca

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació

Consorci Pla Mirall Pollença

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Consorci de la Gola
Consorci del Joc Hípic de
Menorca

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Liquidació
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Es deixa sense efecte
l'Acord de creació

CAIB
Els béns es varen
quedar a l'Ajuntament
d'Andratx
Els béns varen quedar a
Ajuntament de Sant
Llorenç d'es Cardassar
Els béns varen quedar a
l'Ajuntament d'es
Mercadal
Els béns varen quedar a
l'Ajuntament d'Eivissa
Els béns varen quedar a
l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu
Espais de Natura Balear
Els béns varen quedar a
l'Ajuntament d'Inca
Els béns varen quedar a
l'juntament de Pollença

103

Espais de Natura Balear
No aplicable
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ENTITAT
Consorci del Joc Hípic de
Mallorca
Consorci del Joc Hípic
d'Eivissa i Formentera
Consorci per al Foment
d'Infraestructures
Universitaries (COFIU)
Consorci per a la Promoció i
el Foment del Turisme Nàutic
Sostenible de les Illes Balears
(Consorci IB-Blau)

Fundació Balears a l'Exterior

Espais de Natura Balear
Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears i Fundació
per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)
Consorci del Museu Joaquim
Torrens Lladó
CAIB Patrimoni, SAU
Agència d'Emigració i

FORMA
JURÍDICA EN EL
MOMENT DE
L'EXTINCIÓ

QUADRE NÚM.II. 1: ÀMBIT SUBJECTIU. SITUACIÓ DELS PROCESSOS D'EXTINCIÓ
DATA
NÚMERO
APROVACIÓ
DATA
TIPUS
ENTITAT EN LA QUE S'
PROCÉS
DE LA
DEL CONSELL PUBLICACIÓ
D'EXTINCIÓ
INTEGRA SEGONS
CONCLÒS A
ÀMBIT FUNCIONAL
FASE
DE GOVERN
AL BOIB
PROPOSTA
L'ACORD
31/12/16

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

SI

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

No aplicable

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

Consorci

s.d.

Primera

13/04/2012

14/04/2012

Extinció

Fundació

Cooperació i foment a
l'exterior

Segona

29/06/2012

05/07/2012

Extinció

Entitat Pública
Empresarial

Mediambiental

Tercera

16/11/2012

Fundació

Ensenyaments
superiors de música,
dansa i art dramàtic

Tercera

16/11/2012,
5/12/2014 (queda
sense efecte
16/11/2012) i
17/06/2016

20/11/2012
20/11/2012,
6/12/2014
(queda sense
efecte
20/11/2012) i
18/06/2016

Consorci

s.d.

Tercera

16/11/2012

20/11/2012

Societat mercantil
Entitat Pública

s.d.
s.d.

Tercera
Tercera

30/11/2012
10/05/2013

01/12/2012
11/05/2013

Extinció
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius
Extinció
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TIPUS D'EXTINCIÓ
REALITZADA

ENTITAT ABSORBENT
O EN LA QUE
S'INTEGRA

SI

Liquidació
Es deixa sense efecte
l'Acord de creació

CAIB
No aplicable

No aplicable

NO

No aplicable

No aplicable

SI

Liquidació

IBATUR

SI

Extinció amb cessió
d'actius i passius

Agència d'Emigració i
Cooperació Internaconal
de les Illes Balears

Extinció

No aplicable
Agència d'Emigració i
Cooperació Internacional
de les Illes Balears (que
canvia de nom, abans
Agència de Cooepració
Internacional de les Illes
Balears) assumeix les
seves funcions de la
Fundació extingida
Institut Balear de la
Natura i Administració de
la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

SI

Extinció amb cessió
d'actius i passius

Institut Balear de la
Natura (IBANAT) i CAIB

Fusió

Fundació per als Estudis
Superiors de Música i
Arts Escèniques de les
Illes Balears (FESMAEIB)

NO

No aplicable

No aplicable

SI

CAIB
No aplicable

SI
SI

Liquidació
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Extinció amb cessió

No aplicable
Fundació Joaquim
Torrens Lladó i CAIB
CAIB
CAIB

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
Cooperació Internacional de
les Illes Balears (AECIB)

FORMA
JURÍDICA EN EL
MOMENT DE
L'EXTINCIÓ
Empresarial

QUADRE NÚM.II. 1: ÀMBIT SUBJECTIU. SITUACIÓ DELS PROCESSOS D'EXTINCIÓ
DATA
NÚMERO
APROVACIÓ
DATA
TIPUS
ENTITAT EN LA QUE S'
PROCÉS
DE LA
DEL CONSELL PUBLICACIÓ
D'EXTINCIÓ
INTEGRA SEGONS
CONCLÒS A
ÀMBIT FUNCIONAL
FASE
DE GOVERN
AL BOIB
PROPOSTA
L'ACORD
31/12/16
11/05/2013 i
31/10/2013
(queda sense
efecte l'acord
publicat
11/05/2013)

Consorci

s.d.

Tercera

10/05/2013 i
25/10/2013
(queda sense
efecte l'acord de
10/05/2013)

Televisió de les Illes Balears,
SA (TVIB, SA)

Societat mercantil

s.d.

Tercera

25/10/2013

31/10/2013

Radio de les Illes Balears, SA
(RIB, SA)

Societat mercantil

s.d.

Tercera

25/10/2013

31/10/2013

Extinció
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius
Extinció amb
cessió global
d'actius i passius

31/10/2013

Extinció amb
cessió global
d'actius i passius

Centre Balears Europa

Serveis de Millora Agrària, SA
(SEMILLA)
Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears,
SA (SITIBSA)
Consorci Formentera
Desenvolupament
Consorci Instititut Estudis
Baleàrics
Consorci per a la Protecció i
Acollida de les Persones
Disminuides Profundes de les
IB (Aprop)

Societat mercantil

s.d.

Tercera

25/10/2013

Societat mercantil

s.d.

Tercera

25/10/2013

31/10/2013

Consorci

s.d.

Tercera

05/12/2014

06/12/2014

Consorci

s.d.

Tercera

05/12/2014

Tercera

17/04/2015 i
29/10/2015 (deixa
sense efecte
17/04/2015)

06/12/2014
18/04/2015 i
30/10/2015
(deixa sense
efecte
18/4/2015)

Consorci

s.d.
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Extinció amb
cessió global
d'actius i passius
Extinció i
liquidació
Transformació en
entitat pública
empresarial

Cessió global
d'actius i passius

No aplicable, finalment
queda sense efectes

N/A,
finalment
l'Acord ha
quedat sense
efectes

Ens Públic Radiotelevisió
de les Illes Balears

SI

Ens Públic Radiotelevisió
de les Illes Balears
Entitat pública
empresarial Serveis de
Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA)
Entitat pública
empresarial Servei
d’Informació Territorial de
les Illes Balears
(SITIBSA)
Consell Insular de
Formentera i CAIB
No aplicable

Fundacio Amadip Esment

TIPUS D'EXTINCIÓ
REALITZADA
d'actius i passius

ENTITAT ABSORBENT
O EN LA QUE
S'INTEGRA

SI

N/A, finalment l'Acord
ha quedat sense
efectes
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius
Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

SI

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

SI

Extinció amb cessió
global d'actius i
passius

NO

Liquidació

N/A, finalment l'Acord ha
quedat sense efectes
Ens Públic de
Radiotelevisió de les
Illes Balears
Ens Públic de
Radiotelevisió de les
Illes Balears
Entitat pública
empresarial Serveis de
Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA)
Entitat pública
empresarial Servei
d’Informació Territorial
de les Illes Balears
(SITIBSA)
Consell Insular de
Formentera i CAIB

NO
N/A,
finalment
l'Acord ha
quedat sense
efectes

No aplicable

No aplicable

N/A, finalment l'Acord
ha quedat sense
efectes

N/A, finalment l'Acord ha
quedat sense efectes

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT

MEMBRES

Consorci d'Aigües
d'Algaida

CAIB i
Ajuntament
d'Algaida

Consorci d'Aigües
d'Andratx

CAIB i
Ajuntament
d'Andratx

Consorci d'Aigües
d'Artà
Consorci d'Aigües
de Banyalbufar*
Consorci d'Aigües
de Ciutadella
Consorci d'Aigües
de Deià*(saldos
auditats al
tancament de
l'exercici 2011)

Consorci d'Aigües
de Formentera
Consorci d'Aigües
de la Badia de

CAIB i
Ajuntament
d'Artà
CAIB i
Ajuntament
de
Banyalbufar
CAIB i
Ajuntament
de Ciutadella
CAIB i
Ajuntament
de Deià
CAIB i
Ajuntament
de
Formentera
(actual
Consell de
Formentera)
CAIB,
Ajuntament

QUADRE NÚM. IV.1 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
DATA ACORD
DATA ACORD
CONSELL DE
DATA JUNTA
DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
GOVERN DE
PUBLICACIÓ AL
RECTORA QUE
AJUNTAMENT:
GOVERN: ES
CREACIÓ DEL
BOIB DE LA
RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE
OBJECTE SOCIAL
CONSORCI
CONSTITUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
19/06/2012 i rectificat
Proveïment d'aigua "en
per Junta Rectora de
alta" al terme municipal
BOCAIB núm.144, 13/7/2012 (BOIB núm. 6/9/2012 (BOIB núm.
16/11/2012 (BOIB
d'Algaida
25/10/1999
18/11/1999
137, de 18/9/2012)
137, 18/9/2012)
núm. 171, 20/11/2012)
19/06/2012 i rectificat
per Junta Rectora de
Abastament d'aigua "en
02/07/2012 (BOIB
alta" en el terme municipal
BOCAIB núm. 85,
núm.137 de
27/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
d'Andratx
15/05/1997
08/07/1997
18/09/2012)
núm. 133, 08/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
19/06/2012 i rectificat
per Junta Rectora de
Proveïment d'aigua "en
02/07/2012 (BOIB
alta" al terme municipal
BOCAIB núm. 9,
núm.137 de
31/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
d'Artà
28/11/1996
21/01/1997
18/09/2012)
núm. 135, 13/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
Abstament d'aigua "en alta"
al terme municipal de
Banyalbufar
Proveïment d'aigua "en
alta" al terme municipal de
Ciutadella

Abstament d'aigua "en alta"
al terme municipal de Deià

Abstament d'aigua "en alta"
al terme municipal de
Formentera
Gestionar i promoure el
desenvolupament

IMPORT AL TANCAMENT DEL 30/09/2012
( EN MILERS D'EUROS)
TOTAL
ACTIUS

PATRIMONI
NET

PASSIU NO
CORRENT

PASSIU
CORRENT

129

23

32

74

70

70

0

0

40

36

2

2

14/03/1996

BOCAIB núm. 55,
04/05/1996

04/07/2012 (BOIB
núm.137, 18/09/2012)

23/07/2012 (BOIB
núm.130, 04/09/2012)

16/11/2012 (BOIB
núm. 171, 20/11/2012)

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

18/05/1195

BOCAIB núm.87,
11/07/1995

28/06/2012 (BOIB
núm.137, 18/09/2012)

13/09/2012 (BOIB
núm. 148, 11/10/2012)

16/11/2012 (BOIB
núm. 171, 20/11/2012)

59

6

0

54

26/01/1995

BOCAIB núm.21,
18/02/1995

20/06/2012 (BOIB
núm.137, 18/09/2012)

06/07/2012 (BOIB
núm. 132 06/09/2012)

16/11/2012 (BOIB
núm. 171, 20/11/2012)

0

0

0

0

BOCAIB núm.46,
04/05/1995, i
modificació dels
estatuts en
BOCAIB núm.146
de 25/11/1997
BOCAIB núm.
123, 8/10/1994

26/06/2012 (BOIB
núm.137, 18/09/2012)
20/06/2012(BOIB
núm.137 de

27/07/2012 (BOIB
núm.169 15/11/2012)
Ajuntament de Palma:
26/07/2012 (BOIB

16/11/2012 (BOIB
núm. 171, 20/11/2012)
16/11/2012 (BOIB
núm. 171, 20/11/2012)

451

451

0

0

0

0

0

0

23/03/1995
07/09/1994
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QUADRE NÚM. IV.1 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
DATA ACORD
DATA ACORD
CONSELL DE
DATA JUNTA
DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
GOVERN DE
PUBLICACIÓ AL
RECTORA QUE
AJUNTAMENT:
GOVERN: ES
CREACIÓ DEL
BOIB DE LA
RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE
ENTITAT
MEMBRES
OBJECTE SOCIAL
CONSORCI
CONSTITUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
Palma* (saldos
de Palma,
d'activitats per fer efectiva
18/09/2012)
núm. 117 14/08/2012)
auditats al
Ajuntament
la utilització de les aigües
Ajuntament Calvià
tancament de
de Calvià
no procedents de la Illa de
(BOIB 130 núm.
l'exercici 2011)
Mallorca, per el proveïment
04/09/2012 )
«en alta» dels nuclis de
població de la Badia de
Palma
19/06/2012 i rectificat
per Junta Rectora de
CAIB i
Abstament d'aigua "en alta"
11/07/2012 (BOIB
Consorci d'Aigües
Ajuntament
al terme municipal de
BOCAIB núm.56,
núm. 137, de
23/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Lloseta
de Lloseta
Lloseta
14/03/1996
07/05/1996
18/9/2012)
núm.111, 02/08/2012) núm. 171, 20/11/2012)
CAIB i
Proveïment d'aigua "en
Consorci d'Aigües
Ajuntament
alta" al terme municipal de
BOIB núm. 156,
04/07/2012 (BOIB
25/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Llucmajor *
de Llucmajor
Llucmajor
16/10/2009
24/10/2009
núm.137, 18/09/2012) núm. 150 16/10/2012) núm. 171, 20/11/2012)
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
de Mancor de la Vall i
CAIB i
l’establiment i construcció
Consorci d'Aigües
Ajuntament
de les conduccions
04/07/2012 (BOIB
de Mancor de la Vall de Mancor de generals als nuclis urbans
BOIB núm. 151,
núm. 137, de
04/07/2012 (BOIB
*
la Vall
del terme municipal
10/11/2000
12/12/2000
18/9/2012)
núm. 100, 12/07/2012)
Consorci d'Aigües
de Maó *(saldos
auditats al
CAIB i
Abstament d'aigua "en
tancament de
Ajuntament
alta"al nucli urbà de "Es
BOCAIB núm. 56,
28/06/2012 (BOIB
28/09/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
l'exercici 2011)
de Maó
Grau"
23/03/1995
04/05/1995
núm.137, 18/09/2012) núm. 146 06/10/2012) núm. 171, 20/11/2012)
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
de Maria de la Salut i
CAIB i
l’establiment i construcció
18/06/2012 i rectificat
Ajuntament
de les conduccions
per Junta Rectora de
Consorci d'Aigües
de Maria de
generals als nuclis urbans
BOCAIB núm. 84,
02/07/2012 (BOIB
10/09/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Maria de la Salut
la Salut
del terme municipal
31/05/1999
01/07/1999
núm.137, 18/09/2012) núm. 136 15/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
Consorci d'Aigües
CAIB i
L’abastament d’aigua «en
22/09/2000
BOCAIB núm.
13/07/2012 (BOIB
16/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
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IMPORT AL TANCAMENT DEL 30/09/2012
( EN MILERS D'EUROS)
TOTAL
ACTIUS

PATRIMONI
NET

PASSIU NO
CORRENT

PASSIU
CORRENT

0

0

0

0

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

0

0

0

0

15
s.d.

12
s.d.

0
s.d.

3
s.d.

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
de Petra *

MEMBRES
Ajuntament
de Petra

Consorci d'Aigües
de Pollença *

CAIB i
Ajuntament
de Pollença

Consorci d'Aigües
de Puigpunyent

CAIB i
Ajuntament
de
Puigpunyent

Consorci d'Aigües
de sa Pobla

CAIB i
Ajuntament
de Sa Pobla

Consorci d'Aigües
de Sant Antoni de
Portmany
Consorci d'Aigües
de Santa Maria del
Camí

CAIB i
Ajuntament
de Sant
Antoni de
Portmany
CAIB i
Ajuntament
de Santa

QUADRE NÚM. IV.1 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
DATA ACORD
DATA ACORD
CONSELL DE
DATA JUNTA
DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
GOVERN DE
PUBLICACIÓ AL
RECTORA QUE
AJUNTAMENT:
GOVERN: ES
CREACIÓ DEL
BOIB DE LA
RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE
OBJECTE SOCIAL
CONSORCI
CONSTITUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
alta» en el terme municipal
126, 14/10/2000 núm.137, 18/09/2012) núm.126 28/08/2012) núm. 171, 20/11/2012)
de Petra i l’establiment i
construcció de les
conduccions generals als
nuclis urbans del terme
municipal
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
de Pollença i l’establiment i
construcció de les
conduccions generals als
nuclis urbans del terme
BOIB núm.18,
11/07/2012 (BOIB
25/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
municipal
12/01/2001
10/02/2001
núm.137, 18/09/2012) núm.128 30/08/2012) núm.171, 20/11/2012)
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
BOIB núm.47,
de Puigpunyent i
13/04/2000 i
l’establiment i construcció
modificació dels
de les conduccions
estatuts en BOIB
generals als nuclis urbans
núm. 173,
28/06/2012 (BOIB
04/09/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
del terme municipal
24/03/2000
07/12/2006
núm.137, 18/09/2012) núm. 135 13/09/2012) núm.171, 20/11/2012)
Proveïment d'aigua "en
alta" al terme municipal de
Sa Pobla i construcció de
les conduccions generals
als nuclis urbans del terme
BOIB núm.17,
26/06/2012 (BOIB
12/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
municipal
14/01/2005
01/02/2005
núm.137, 18/09/2012) núm. 145 13/09/2012) núm.171, 20/11/2012)
BOCAIB núm.58,
13/05/1997 i
modificació dels
L’abastament d’aigua ”en
estatuts en BOIB
Alta” en el terme municipal
núm. 130,
26/06/2012 (BOIB
30/08/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Sant Antoni de Portmany
18/04/1997
18/10/1997
núm.137, 18/09/2012) núm. 134, 11/09/2012) núm.171, 20/11/2012)
L’abastament d’aigua «en
18/06/2012 i rectificat
alta» en el terme municipal
BOCAIB núm.35, per Junta Rectora de
26/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Santa Maria del Camí i
25/02/2000
18/03/2000
02/07/2012 (BOIB
núm. 111, 02/08/2012) núm. 171, 20/11/2012)

108

IMPORT AL TANCAMENT DEL 30/09/2012
( EN MILERS D'EUROS)
TOTAL
ACTIUS

PATRIMONI
NET

PASSIU NO
CORRENT

PASSIU
CORRENT

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

273

76

147

49

1.440

-95

1.167

369

161

161

0

0

52

6

0

46
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QUADRE NÚM. IV.1 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
DATA ACORD
DATA ACORD
CONSELL DE
DATA JUNTA
DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
GOVERN DE
PUBLICACIÓ AL
RECTORA QUE
AJUNTAMENT:
GOVERN: ES
CREACIÓ DEL
BOIB DE LA
RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE RATIFICA ACORD DE
ENTITAT
MEMBRES
OBJECTE SOCIAL
CONSORCI
CONSTITUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ
Maria del
l’establiment i construcció
núm.137, 18/09/2012)
Camí
de les conduccions
generals als nuclis urbans
del terme municipal
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
de Selva i l’establiment i
construcció de les
18/06/2012 i rectificat
CAIB i
conduccions generals als
per Junta Rectora de
Consorci d'Aigües
Ajuntament
nuclis urbans del terme
BOCAIB núm.45,
02/07/2012 (BOIB
24/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
de Selva
de Selva
municipal
10/03/1998
04/04/1998
núm.137, 18/09/2012) núm. 138 20/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
CAIB i
Abstament d'aigua "en alta"
Consorci d'Aigües
Ajuntament
al terme municipal de la
BOCAIB núm.52,
26/06/2012 (BOIB
02/08/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
d'Eivissa-Capital
d'Eivissa
ciutat d'Eivissa
11/03/1994
28/04/1994
núm.137, 18/09/2012) núm.101, 01/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
CAIB i
Abstament d'aigua "en alta"
Consorci d'Aigües
Ajuntament
al terme municipal des
BOCAIB núm.
28/06/2012 (BOIB
25/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
d'es Mercadal
des Mercadal
Mercadal
19/07/1996
130, 19/10/1996 núm.137, 18/09/2012) núm.117, 14/08/2012) núm. 171, 20/11/2012)
L’abastament d’aigua «en
alta» en el terme municipal
de Valldemossa i
CAIB i
l’establiment i construcció
18/06/2012 i rectificat
Ajuntament
de les conduccions
per Junta Rectora de
Consorci d'Aigües
de
generals als nuclis urbans
BOCAIB núm.35,
02/07/2012 (BOIB
02/07/2012 (BOIB
16/11/2012 (BOIB
Valldemossa
Valldemossa
del terme municipal
25/02/2000
18/03/2000
núm.137, 18/09/2012) núm.129 01/09/2012) núm. 171, 20/11/2012)
* Consorci sense activitat al tancament de l'exercici 2011 segons el nostre informe de CG 85/2013
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IMPORT AL TANCAMENT DEL 30/09/2012
( EN MILERS D'EUROS)
TOTAL
ACTIUS

PATRIMONI
NET

PASSIU NO
CORRENT

PASSIU
CORRENT

1

1

0

0

61

-592

653

0

1.681

1

868

812

20
4.453

20
177

0
2.868

0
1.408

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT

MEMBRES

Consorci Pla
D-Campos **

CAIB i
Ajuntament
de Son
Servera
CAIB i
Ajuntament
de Campos

Consorci Pla
D-es
Castell**

CAIB i
Ajuntament
des Castell

Consorci Pla
D-Cala Millor
**

Consorci Pla
D-Ferreries**

CAIB i
Ajuntament
d'Esporles
CAIB,
Ajuntament
de Ferreries i
Consell
Insular de
Menorca

Consorci Pla
D-Fornalutx**
Consorci Pla
D-Inca**

CAIB i
Ajuntament
de Fornalutx
CAIB i
Ajuntament

Consorci Pla
D-Esporles**

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
Execució del
projecte
“peatonalització
06/11/2012
15/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
d'un sector de Cala BOIB núm. 190
(BOIB núm. 176
núm. 179 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Milor
de 20/12/2005
No escau
de 27/11/2012)
1/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
4.022
306
3.352
363
Execució del
10/10/2012
08/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
projecte ‘Edifici
BOIB núm. 61
(BOIB núm 160
núm. 169 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Cultural Polivalent
de 21/04/2005
No escau
de 30/10/2012)
15/11/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
35
-2.492
2.229
297
Execució del
projecte ‘Dipòsit i
xarxa de
proveïment d'aigua
15/10/2012 (s.d.
30/10/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
potable a Es
BOIB núm. 83
data publicació
núm. 173 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Castell’
de 31/05/2005
No escau
BOIB)
22/11/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
5
-1.034
919
120
Execució del
projecte Ampliació
09/10/2012 (s.d.
15/03/2013 (BOIB
Casa de la Vila
BOIB núm. 55
data publicació 25/10/2012 (BOIB núm
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
d’Esporles
de 09/04/2005
No escau
BOIB)
194 de 27/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
17
-2.774
2.495
295
Execució del
projecte Edifici
cultural polivalent i
centre de formació
Execució del
projecte Adquisició
i condicionament
de terrenys per a
aparcament i zones
d’esbargiment
Execució del
projecte Museu del

BOIB núm. 44
de 19/03/2005

BOIB núm. 53
de 05/04/2005
BOIB núm. 23
de 10/02/2005

No escau

No escau
No escau

15/10/2012 (s.d.
data publicació
BOIB)

11/10/2012 (s.d.
data publicació
BOIB)
07/11/2012
(BOIB núm. 22

17/12/2012 (BOIB
núm. 3 de 05/01/2013)

23/10/2012 (BOIB
núm. 3 de 05/01/2013)
s.d.
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15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)
15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)
ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

221

-2.331

2.145

406

5

-928

825

108

3.877

1.272

2.304

301

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
Consorci Pla
D-Lloret de
Vistalegre**

Consorci Pla
DLlucmajor***
Conosrci Pla
D-Mancor de
la Vall**

Consorci Pla
D-Marratxí**
Consorci Pla
D-Montuïri**
Consorci Pla
D-Porreres**

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
calçat i la pell
de 14/02/2013)
19/03/2013)

MEMBRES
d'Inca
CAIB i
Ajuntament
de Lloret de
’Execució del
Vistalegre
projecte Conventus
CAIB,
Ajuntament
de Llucmajor
i Fundació
per a la
Execució del
Restauració
projecte per a la
del Claustre
Restauració del
del Convent Antic Convent dels
del Pares
Pares Franciscans
Franciscans
de Llucmajor
CAIB i
Ajuntament
Execució del
de Mancor de projecte Ronda de
la Vall
la Vall
Execució del
projecte Adequació
camps de futbol de
CAIB i
Can Gaspar, Son
Ajuntament
Caulelles i Nova
de Marratxí
Cabana
Execució del
CAIB i
projecte ‘ El
Ajuntament Molinar: un museu
de Montuïri
a l'’aire lliure’
CAIB i
Execució del
Ajuntament projecte ‘Habilitació
de Porreres
de Ruta

BOIB núm. 18
de 03/02/2005

BOIB núm. 15
de 27/01/2005
BOIB núm. 55
de 09/04/2005

BOIB núm. 23
de 10/02/2005

No escau

17/10/2012 (s.d.
data publicació
BOIB)

09/11/12 (BOIB núm.
170 de 17/11/2012

15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

7

-688

611

84

No escau

07/09/2017 (s.d.
data publicació
BOIB)

20/09/2017 (s.d. data
publicació BOIB)

01/09/17 (BOIB núm.
108 de 02/09/17)

ACG 29/09/17 (BOIB
núm. 120 de 30/09/17)

6.162

3.876

1.947

339

No escau

07/11/2012
(BOIB núm. 175
de 24/11/2012)

07/11/2012 (BOIB
núm. 175 de
24/11/2012)

15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

4

-711

632

83

No escau

08/11/2012 (s.d.
data publicació
BOIB)

27/11/2012 (BOIB
núm. 6 de 12/01/2013)

15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

14

-2.700

2.400

314

24/10/2012
(BOIB núm. 168
de 13/11/2012)
10/10/2012
(BOIB núm. 162
de 01/11/2012)

15/11/2012 (BOIB
núm. 177 de
29/11/2012)
26/10/2012 (BOIB
núm. 168 de
13/11/2012)

15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)
15/03/2013 (BOIB
núm. 37 de
19/03/2013)

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

7

-1.446

1.285

168

ACG 31/05/2013 (BOIB
núm. 77 de 01/06/2013)

5

-917

816

107

BOIB núm. 15
de 27/01/2005

No escau

BOIB núm. 110
de 23/07/2005

No escau

111

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
Consorci Pla
D-Sant
Joan**
Consorci Pla
D-Santanyí**

Consorci Pla
D-Selva**
Consorci Pla
DSencelles**
Consorci Pla
D-ses
Salines**

Consorci Pla
D-Sineu**
Consorci Pla
D-Sóller**

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
MEMBRES OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
cicloturistica
Execució del
CAIB i
projecte ‘Camins
24/10/2012
28/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament
rurals i rutes
BOIB núm. 61
(BOIB núm. 168
núm. 14 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Sant Joan
cicloturístiques
de 21/04/2005
No escau
de 13/11/2012)
29/01/2013)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
4
-818
727
95
Execució del
CAIB i
projecte Segona
17/10/2012 (s.d.
15/12/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament
fase poliesportiu
BOIB núm. 23
data publicació
núm. 194 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Santanyí
municipal
de 10/02/2005
No escau
BOIB)
27/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
14
-2.697
2.398
313
Execució del
projecte
CAIB i
‘Rehabilitació
30/10/2012
13/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament d'espais i itineraris
BOIB núm. 61
(BOIB núm. 193
núm. 193 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Selva
paisatgístics’
de 21/04/2005
No escau
de 25/12/2012)
25/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
5
-1.046
929
121
Execució del
projecte
CAIB i
‘Cicloturisme
17/10/2012
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament
deportiu, cultural y
BOIB núm. 18
(BOIB núm. 43
25/10/2012 (s.d. data
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Sencelles
paisatgístic
de 03/02/2005
No escau
de 30/03/2013)
publicació BOIB)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
6
-1.124
999
130
CAIB i
Execució del
Ajuntament
projecte Parc
06/11/2012 (s.d.
19/12/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
de Ses
etnològic del medi
BOIB núm. 53
data publicació
núm. 195 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Salines
rural a ses Salines de 05/04/2005
No escau
BOIB)
29/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
2.763
900
1.473
390
Execució del
projecte
CAIB i
‘Remodel·lació
24/10/2012
15/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament
poliesportiu
BOIB núm. 15
(BOIB núm. 168
núm. 193 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Sineu
municipal’
de 27/01/2005
No escau
de 13/11/2012)
25/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
4
-834
741
97
Execució del
CAIB i
projecte
11/10/2012
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament
Polideportivo
BOIB núm. 23
(BOIB núm. 195
23/10/2012 (BOIB
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Sóller
municipal en la
de 10/02/2005
No escau
de 29/12/2012) núm. 2 de 03/01/2013)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
6.594
1.070
4.889
634

112

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
Consorci Pla
DValldemossa
**

Consorci
d'Alcúdia Pla
Mirall*

Consorci
Mirall Calvià*

Consorci
CapdeperaMirall*

Consorci Pla
Mirall
Ciutadella*
Consorci
Local de

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
MEMBRES OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
finca Es Puig
Execució del
CAIB i
projecte ‘Edificio
Ajuntament
polivalente
30/10/2012
05/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
de
fundación Coll
BOIB núm. 15
(BOIB núm. 175
núm. 175 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Valldemossa
Bardolet’
de 27/01/2005
No escau
de 24/11/2012)
24/11/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
12
-2.318
2.060
269
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
CAIB i
Recuperació i
BOCAIB núm.
25/10/2012 (s.d.
09/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament Millora del Paisatge
153 de
BOIB núm. 35 de
data publicació
núm. 179 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
d'Alcúdia
Urbà (MIRALL)
11/12/1997
01/03/2005
BOIB)
01/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
6
-2.542
2.111
437
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
CAIB i
Recuperació i
BOCAIB núm.
06/11/2012
29/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament Millora del Paisatge
153 de
BOIB núm. 35 de (BOIB núm. 183
núm. 185 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Calvià
Urbà (MIRALL)
11/12/1997
01/03/2005
de 08/12/2012)
13/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
530 -44.978
39.514
5.995
Gestionar les
actuacions del Pla
CAIB i
Extraordinari de
Ajuntament
Recuperació i
BOCAIB núm.
13/12/2012
15/03/2013 (BOIB
de
Millora del Paisatge
31 de
BOIB núm. 64 de (BOIB núm. 5 de
13/12/2012 (BOIB
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Capdepera
Urbà (MIRALL)
07/03/1998
26/04/2005
10/01/2013)
núm. 8 de 17/01/2013)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
11.390
4.773
5.407
1.209
Gestionar les
actuacions del Pla
CAIB i
Extraordinari de
Ajuntament
Recuperació i
BOCAIB núm.
04/12/2012 (s.d.
15/03/2013 (BOIB
de Ciutadella Millora del Paisatge
17 de
BOIB núm. 78 de
data publicació
15/01/2014 (s.d. data
núm. 37 de
de Menorca
Urbà (MIRALL)
05/02/1998
21/05/2005
BOIB)
publcació BOIB)
19/03/2013)
s.d.
107
-7.556
6.877
785
CAIB,
Execució del
BOCAIB núm. BOIB núm. 15 de
15/11/2012
10/12/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
ACG 31/05/2013 (BOIB
Ajuntament
projecte per a la
151 de
27/01/2005
(BOIB núm. 184 núm. 8 de 17/01/2013)
núm. 37 de
núm. 77 de 01/06/2013)
2.114
270
1.631
213
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Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT
Felanitx*

Consorci
MirallManacor*

Consorci
Mirall Maó*

Consorci
Mirall-Muro*
Consorci Pla
Mirall Santa
Margalida*

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
MEMBRES OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
de Felanitx i
Restauració del
06/12/1997
de 11/12/2012)
19/03/2013)
Fundació per Antic Convent dels
a la
Pares Franciscans
Restauració
de Llucmajor
de l’'Antic
Convent dels
Pares
Franciscans
de Llucmajor
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
CAIB i
Recuperació i
BOCAIB núm.
30/11/2012
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament Millora del Paisatge
78 de
BOIB núm. 35 de (BOIB núm. 184
10/12/2012 (BOIB
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Manacor
Urbà (MIRALL)
16/06/1998
01/03/2005
de 11/12/2012) núm. 2 de 03/01/2013)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
13.317
7.533
4.705
1.078
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
CAIB i
Recuperació i
BOCAIB núm.
23/10/2012 (s.d.
22/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament Millora del Paisatge
22 de
BOIB núm. 53 de
data publicació
núm. 191 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Maó
Urbà (MIRALL)
14/02/1998
05/04/2005
BOIB)
20/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
9
-1.693
1.505
197
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
CAIB i
Recuperació i
BOCAIB núm.
30/11/2012
17/12/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
Ajuntament Millora del Paisatge
35 de
BOIB núm. 39 de (BOIB núm. 173
núm. 16 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
de Muro
Urbà (MIRALL)
14/03/1998
08/03/2005
de 22/11/2012)
31/01/2013)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
7.067
6.254
718
95
Gestionar les
CAIB i
actuacions del Pla
Ajuntament
Extraordinari de
BOCAIB núm.
08/11/2012
26/11/2012 (BOIB
15/03/2013 (BOIB
de Santa
Recuperació i
146 de
BOIB núm. 55 de (BOIB núm. 173
núm. 185 de
núm. 37 de
ACG 31/05/2013 (BOIB
Margalida
Millora del Paisatge
25/11/1997
09/04/2005
de 22/11/2012)
13/12/2012)
19/03/2013)
núm. 77 de 01/06/2013)
2.911
561
2.078
272
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Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic
instrumental

ENTITAT

MEMBRES

Consorci per
a la
Rehabilitació
del Patrimoni
des Castell

CAIB i
Ajuntament
des Castell

QUADRE NÚM. IV. 2 CONSORCIS QUE ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIO AL
DATA JUNTA
DATA ACORD
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
BOIB:
RECTORA QUE DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
( EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
DE L'AJUNTAMENT
GOVERN RATIFICA
DEL PROCÉS
ESTATUTS
ACORD DE
QUE RATIFICA
L'ACORD DE
INTEGRACIÓ
PUBLICACIÓ
ADAPTACIÓ
DISSOLUCIÓ/ ACORD DISSOLUCIÓ
DISSOLUCIÓ/
EFECTIVA EN EL
AL BOIB DE
RESOLUCIÓ DE
INTEGRACIÓ/
/ INTEGRACIÓ /
INTEGRACIÓ/
CONSORCI AMB
CREDITORS CREDITORS
LA
10 DE MARÇ DE PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
PUBLICACIÓ AL
EFECTES 01.11.2012 / TOTAL
FONS
A LLARG
A CURT
OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
2004
BOIB
BOIB
BOIB
PUBLICACIÓ AL BOIB ACTIUS PROPIS
TERMINI
TERMINI
Urbà (MIRALL)
Actuacions
destinades a la
rehabilitació del
patrimoni ubicat al
15/03/2013 (BOIB
municipi des
BOIB núm. 68
30/10/12 (BOIB núm.
núm. 37 de
Junta Rectora del
Castell
de 05/05/2005
No escau
20/11/2013
173 de 22/11/2012)
19/03/2013)
Consorci de 20/11/2013
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
IMPORT TOTAL
61.308 -54.729
100.722
15.316
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ENTITAT

Consorci
Mirall-Palma
Eixample

MEMBRES

QUADRE NÚM. IV. 3 CONSORCIS QUE NO ES VAREN INTEGRAR EN EL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
PUBLICACIÓ AL
DATA JUNTA
DATA ACORD DEL
IMPORT AL TANCAMENT DEL 31/10/2012
(EN
BOIB:
RECTORA:
DATA SESSIÓ PLE
CONSELL DE
DATA FINALITZACIÓ
MILERS D'EUROS)
MODIFICACIÓ
RATIFICA
AJUNTAMENT:
GOVERN:
DEL PROCÉS I
DELS ESTATUTS
L'ACORD DE
RATIFICA
RATIFICA
INTEGRACIÓ
PER ADAPTARDISSOLUCIÓ I
L'ACORD DE
L'ACORD DE
EFECTIVA EN EL
PUBLICACIÓ AL
LOS A LA
INTEGRACIÓ
DISSOLUCIÓ I
DISSOLUCIÓ I
CONSORCI AMB
CREDITORS A
BOIB DE LA
RESOLUCIÓ DE 10 PUBLICACIÓ
INTEGRACIÓ I
INTEGRACIÓ
EFECTES 01.11.2012 TOTAL
FONS
LLARG
CREDITORS A
OBJECTE SOCIAL CONSTITUCIÓ
DE MARÇ DE 2004
BOIB
PUBLICACIÓ BOIB PUBLICACIÓ BOIB PUBLICACIÓ BOIB
ACTIUS PROPIS
TERMINI
CURT TERMINI
Gestionar les
actuacions del Pla
Extraordinari de
Recuperació i
22/07/2014 (s.d.
31/07/14 (BOIB
05/09/14 (BOIB
Millora del Paisatge BOCAIB núm. 147
data publicació
núm. 105 de
núm. 121 de
Urbà (MIRALL)
de 27/11/1997
No s'adapta
BOIB)
05/08/2014)
06/09/2014)
s.d.
17
17
0
0

CAIB i
Ajuntament
de Palma
CAIB, Serveis
Ferroviaris de
Consorci
Mallorca i
Parc de les
Ajuntament Creació del Parc de BOCAIB núm. 134
Estacions
de Palma
les Estacions
de 28/10/1997
Impulsar,
programar,
executar, promoure
CAIB,
o finançar la
Consorci del Ajuntament
creació d’un
Pavelló
de Maó i
pavelló esportiu
Esportiu
Consell
multifuncional al
Multifuncion
Insular de
terme municipal de BOIB núm. 115 de
al
Menorca
Maó
04/08/2005

No s'adapta

22/07/2014 (s.d.
data publicació
BOIB)

No escau

12/12/2013 (s.d.
data publicació
BOIB)

31/07/14 (BOIB
núm. 105 de
05/08/2014)

26/09/14 (BOIB
núm. 131 de
27/09/2014)

N/P

07/03/2014 (BOIB
núm. 33 de
08/03/2014)
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s.d.

No aplicable
Import total

62

62

0

0

0
79

0
79

0
0

0
0
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ENTITAT

MEMBRES

Consorci
Pla Mirall
Andratx

CAIB i
Ajuntament
d'Andratx

Consorci
del Pla
Mirall
d'Inca

CAIB i
Ajuntament
d'Inca

Consorci
EivissaMirall

CAIB i
Ajuntament
d'Eivissa

Consorci
Mirall
Santa
Eulària

CAIB i
Ajuntament
de Santa
Eulària des
Riu

Consorci
Pla Mirall
Es
Mercadal

CAIB i
Ajuntament
d'es
Mercadal

Consorci
Pla Mirall
Pollença

CAIB i
Ajuntament
de Pollença

OBJECTE SOCIAL
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
d'Andratx
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
d'Inca
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
d'Eivissa
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) i actuacions
subvencionades en el marc de la
Resolució del Conseller de
Turisme de 10 de març de 2004,
per pal.liar l'estacionalitat
turísitica en l'àmbit del municipi
de Santa Eulària des Riu
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
d'es Mercadal
Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
de Pollença

QUADRE NÚM. IV.4 CONSORCIS DEL PLA MIRALL QUE ES VAREN EXTINGIR
DATA ACORD
PUBLICACIO BOIB
DATA JUNTA
CONSELL DE
MODIFICACIÓ
RECTORA
DATA SESSIÓ PLE
GOVERN: RATIFICA
ESTATUTS PER
RATIFICA
AJUNTAMENT QUE
ACORD
PUBLICACIÓ
ADAPTAR-LOS A LA
L'ACORD DE
RATIFICA ACORD
DISSOLUCIÓ I
BOIB DE LA
RESOLUCIÓ DE 10 DE DISSOLUCIÓ I
DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DELS
CONSTITUCIÓ
MARÇ DE 2004
LIQUIDACIÓ
LIQUIDACIÓ
CONSORCIS

BOCAIB núm.
28 de 28/02/1998
BOCAIB núm.
103 de
16/08/1997
BOCAIB núm.
131 de
21/10/1997

BOCAIB núm. 7
de 15/01/1998

BOCAIB núm.
24 de 19/02/1998

BOCAIB núm.
24 de 19/02/1998

No s'adpaten

No s'adpaten

No s'adpaten

BOIB núm. 16 de
29/01/2005

No s'adpaten

No s'adpaten

EXTINCIÓ
DEFINITITVA

DATA
TANCAMENT
BALANÇ
LIQUIDACIÓ
AUDITAT

IMPORT OBRES
ENTREGADES A
L'ÚS DE CADA
MUNICIPI

30/03/2012

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

Decret de Batlia
núm. 3271 de
19/12/2012

13/05/2011

161

14/12/2011

21/12/2012 (BOIB
núm. 26 de 21/2/2013)

18/01/2013 (BOIB
núm. 11 de
22/01/2013)

Resolució del
President del
Consorci de
30/01/2013

31/12/2011

5.083

18/11/2011

28/06/2012 (BOIB
núm. 105 ext.
20/7/2012)

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

Resolució del
President del
Consorci de
21/12/2012

18/11/2011

2.388

15/12/2011

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

Resolució del
President del
Consorci de
14/09/2012

18/11/2011

1.451

11/05/2011

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

Resolució del
President del
Consorci de
13/09/2012

08/04/2011

4.810

29/12/2011

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

Resolució del
President del
Consorci de
15/6/2012

14/12/2011

4.743

13/05/2011

18/11/2011

08/04/2011

14/12/2011
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ENTITAT
Consorci
Pla Mirall
Sant
Llorenç
des
Cardassar

MEMBRES

OBJECTE SOCIAL

CAIB i
Ajuntament
de Sant
Llorenç des
Cardassar

Gestionar les actuacions del Pla
Extraordinari de Recuperació i
Millora del Paisatge Urbà
(MIRALL) en l'àmbit del municipi
de Sant Llorenç des Cardassar

QUADRE NÚM. IV.4 CONSORCIS DEL PLA MIRALL QUE ES VAREN EXTINGIR
DATA ACORD
PUBLICACIO BOIB
DATA JUNTA
CONSELL DE
MODIFICACIÓ
RECTORA
DATA SESSIÓ PLE
GOVERN: RATIFICA
ESTATUTS PER
RATIFICA
AJUNTAMENT QUE
ACORD
PUBLICACIÓ
ADAPTAR-LOS A LA
L'ACORD DE
RATIFICA ACORD
DISSOLUCIÓ I
BOIB DE LA
RESOLUCIÓ DE 10 DE DISSOLUCIÓ I
DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DELS
CONSTITUCIÓ
MARÇ DE 2004
LIQUIDACIÓ
LIQUIDACIÓ
CONSORCIS

BOCAIB núm.
27 de 26/02/1998

No s'adpaten

06/06/2011
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19/07/2012

15/06/2012 (BOIB
núm. 90 de
21/06/2012)

EXTINCIÓ
DEFINITITVA
Resolució del
President del
Consorci de
22/10/2012

DATA
TANCAMENT
BALANÇ
LIQUIDACIÓ
AUDITAT

09/06/2011
TOTAL IMPORT

IMPORT OBRES
ENTREGADES A
L'ÚS DE CADA
MUNICIPI

4.077
22.712

Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

VIII.

AL·LEGACIONS
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OFICI DE REMISSIÓ D’AL·LEGACIONS

