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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
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l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o alguna de les
entitats que n’integren el sector públic instrumental amb altres administracions
o entitats públiques, amb òrgans constitucionals o estatutaris, amb institucions
públiques estrangeres o internacionals, o amb entitats privades o persones físiques de qualsevol nacionalitat.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 12009
Decret 49/2011, de 20 de maig, pel qual es regula el Registre de
Convenis i Acords de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la
mateixa manera que la resta d’administracions públiques, fa un ús freqüent dels
convenis i acords com a mitjà de col·laboració amb altres entitats i persones,
públiques o privades, per a la consecució de fins d’interès comú en l’àmbit de
les competències pròpies. Aquesta utilització continuada comporta la subscripció d’un nombre considerable de convenis i acords, amb l’assumpció dels compromisos corresponents. Per això, sembla necessari un mecanisme que faci possible el coneixement dels convenis i acords subscrits per l’Administració de la
Comunitat Autònoma i permeti fer el seguiment dels compromisos contrets.
Amb aquesta finalitat, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’article 82,
creà el Registre de Convenis i Acords, com a instrument de publicitat, transparència i control dels convenis i acords signats per l’Administració autonòmica.
L’article 82 de la Llei 3/2003 conté dues previsions més. D’una banda,
disposa que s’han d’inscriure en el Registre, com a mínim, els convenis i acords
que subscrigui l’Administració de la Comunitat Autònoma, o alguna de les entitats que n’integren l’Administració instrumental, amb qualsevol altra administració o entitat pública. D’altra banda, estableix que el règim jurídic, el funcionament i l’adscripció orgànica del Registre de Convenis i Acords s’han de
determinar reglamentàriament. Per tant, l’existència efectiva del Registre de
Convenis i Acords depèn del desplegament reglamentari de la Llei 3/2003.
El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa, la competència en
relació amb el Registre de Convenis i Acords. En conseqüència, correspon al
conseller de Presidència presentar al Consell de Govern el projecte de decret que
determini el règim jurídic, el funcionament i l’adscripció orgànica del Registre
de Convenis i Acords de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Amb aquest Decret, pel qual es regula el Registre de Convenis i Acords
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es dóna compliment, doncs, a l’article 82 de la Llei 3/2003. Com a aspectes més destacats
d’aquesta regulació se’n poden destacar dos. D’una banda, amb la finalitat
esmentada de conèixer tots els compromisos subscrits per l’Administració de la
Comunitat Autònoma, el Decret amplia el conjunt de convenis i acords que, com
a mínim, la Llei 3/2003 obliga a inscriure en el Registre. En concret, a més dels
convenis i acords que se subscriguin amb altres administracions i entitats públiques, que és l’àmbit obligat per la Llei, el Decret també preveu la inscripció en
el Registre dels subscrits amb òrgans constitucionals o estatutaris, amb institucions públiques estrangeres o internacionals i amb entitats privades o persones
físiques de qualsevol nacionalitat. En aquest sentit, cal tenir present que aquests
convenis i acords, malgrat que no apareixen expressament en l’article 82, estan
recollits, en canvi, en diferents preceptes de la mateixa Llei 3/2003 (articles 11
b, 80.1 i 80.3). D’altra banda, per tal d’afavorir al màxim els objectius de publicitat i transparència fixats per la Llei, el Registre de Convenis i Acords té caràcter públic i, a més de la consulta presencial, s’hi possibilita amb caràcter general l’accés telemàtic a les dades més rellevants.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, oït el Consell
Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 20 de maig de 2011,
DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular el Registre de Convenis i Acords de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1.

S’han d’inscriure en el Registre els convenis i acords que subscrigui

2. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per conveni o acord l’instrument
formal en el qual es plasma la concurrència de voluntats entre dues o més parts
per col·laborar en la consecució de finalitats d’interès comú en l’àmbit de les
competències pròpies, adoptada en una posició d’igualtat, sotmesa al dret públic
i formalitzada per escrit, amb independència de la denominació concreta que
rebi.
3. Queden exclosos de la inscripció en el Registre de Convenis i
Acords, a més dels sotmesos a la legislació de contractes públics, els següents,
que es regeixen per la seva normativa específica:
a)
b)

Els convenis urbanístics.
Els convenis reguladors de subvencions.

4. També s’han d’inscriure en el Registre les pròrrogues, les modificacions, les addendes, els acords interpretatius, la suspensió, l’extinció i qualsevol
altra incidència relativa als convenis o acords inscrits.
Article 3
Organització del Registre de Convenis i Acords
1. El Registre de Convenis i Acords de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears està adscrit, a través de Direcció General de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa, a la Conselleria de
Presidència.
2. El Registre de Convenis i Acords s’estructura en les seccions
següents:
a) Primera: convenis i acords amb l’Administració General de l’Estat i
amb òrgans constitucionals.
b) Segona: convenis i acords amb altres comunitats autònomes i amb
òrgans estatutaris.
c) Tercera: convenis i acords amb els consells insulars.
d) Quarta: convenis i acords amb entitats locals i associacions d’entitats
locals.
e) Cinquena: convenis i acords amb institucions, entitats o persones
estrangeres o internacionals.
f) Sisena: altres convenis i acords.
3. Quan en un conveni o acord hi concorrin subjectes corresponents a
més d’una de les seccions esmentades, la inscripció s’ha de fer en la secció que
determini la persona encarregada del Registre en funció de l’interès preponderant per raó de la matèria objecte del conveni o acord que s’hagi d’inscriure.
4. El Registre ha de funcionar amb una aplicació informàtica habilitada a aquest efecte.
Article 4
Procediment d’inscripció dels convenis i acords
1. La inscripció en el Registre dels convenis o acords i de les seves incidències ha d’instar-la el secretari o secretària general, o qui ocupi el lloc equivalent, de l’òrgan o entitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que l’hagi subscrit. Quan el conveni o acord sigui promogut per
més d’un òrgan o entitat per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma,
n’ha d’instar la inscripció qui figuri en primer lloc en l’ordre de signatura.
2. La inscripció dels convenis o acords i de les seves incidències s’ha
d’instar directament al Registre en el termini d’un mes des que se signi. Un cop
transcorregut aquest termini, la inscripció només pot ser instada al conseller o
consellera de Presidència.
3.
següent:

A l’hora d’instar-ne la inscripció, s’hi ha d’adjuntar la documentació

a) Còpia íntegra compulsada del document signat.
b) Còpia íntegra electrònica del document signat.
c) Certificat de l’òrgan que n’insta la inscripció en el qual es facin constar el lloc on es troba arxivat el document original del conveni o acord o de la
incidència i també els informes, les autoritzacions i les comunicacions precep-
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tius referents a la subscripció, amb indicació de la data d’emissió i, si escau, el
lloc i la data de publicació.
4. Si no s’hi adjunta completa la documentació esmentada en l’apartat
anterior, el Registre ha de requerir l’òrgan que n’insta la inscripció perquè l’aporti en el termini de deu dies.
5. La custòdia dels documents originals dels convenis i acords i de les
seves incidències correspon a l’òrgan competent segons la Llei 5/2006, de 17
d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, i el Decret
99/2010, de 27 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 5
Formalització i contingut de la inscripció
1. Un cop rebuda la documentació completa, se n’ha de practicar la inscripció en el Registre amb l’obertura d’un full per a cada conveni o acord.
2. El full d’inscripció ha de ser validat informàticament per la persona
encarregada del Registre.
3. S’ha d’assignar un número correlatiu per secció a cada conveni o
acord, segons l’ordre de recepció de la documentació en el Registre. La numeració ha d’iniciarse anualment.
4. En el full d’inscripció de cada conveni o acord s’han de fer constar
les dades següents:
a) El títol del conveni o acord.
b) El lloc i la data de subscripció.
c) Si escau, el lloc i la data de publicació.
d) Les autoritzacions i les comunicacions preceptives referents a la
subscripció, amb indicació de la data d’emissió i, si escau, el lloc i la data de
publicació.
e) Les parts que el subscriuen i la capacitat i representació amb què
actua cadascuna.
f) Les competències que exerceix cada part.
g) L’objecte, amb indicació de les actuacions a què es compromet cada
part.
h) El finançament, en cas que els compromisos assumits tenguin contingut econòmic.
i) L’establiment d’una organització personificada de gestió, si escau.
j) La constitució d’un òrgan de vigilància i control, si escau.
k) La jurisdicció i, si escau, el fur a què se sotmeten les qüestions litigioses.
l) El termini de vigència i si se’n preveu la pròrroga.
m) La data i els motius d’extinció.
5. La inscripció de les incidències dels convenis i acords s’ha de fer
mitjançant anotacions marginals en el full d’inscripció.
6. El número de registre que correspongui al conveni o acord s’ha de
comunicar a l’òrgan que n’ha instat la inscripció.
Article 6
Actualització de les dades del Registre
1. Per tal de mantenir actualitzat el Registre, els secretaris o secretàries
generals, o qui ocupi el lloc equivalent, dels òrgans o entitats de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de comunicar al Registre, en
el primer trimestre de cada any, els convenis i acords que hagin deixat de ser
vigents l’any anterior, amb indicació de la causa i la data de finalització.
2. Amb la mateixa finalitat, el Registre pot sol·licitar als òrgans o entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualsevol moment, informació relativa a la vigència o al compliment dels convenis
i acords inscrits.
Article 7
Publicitat i accés al Registre
1. El Registre de Convenis i Acords és públic. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a accedir-hi en els termes que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
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administratiu comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les limitacions que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
2. Per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han de poder consultar la relació dels convenis i acords inscrits i, respecte de cadascun, com a mínim, les
dades relatives a les parts, l’objecte, el finançament i la vigència.
Article 8
Informe previ a la subscripció i formalització d’un conveni o acord
Amb caràcter previ a la subscripció d’un conveni o acord, els òrgans o
entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden
sol·licitar al Registre l’emissió d’un informe sobre l’existència d’altres convenis
o acords inscrits que puguin afectar el que es vol subscriure. La sol·licitud ha
d’anar acompanyada de la proposta de conveni o acord, si està redactada, o ha
d’especificar els elements essencials del contingut previst. El Registre ha d’emetre l’informe corresponent en el termini de deu dies.
Disposició transitòria primera
Inscripció de convenis i acords vigents subscrits amb anterioritat a
aquest Decret
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els
òrgans responsables d’instar la inscripció dels convenis i acords han de remetre
al Registre tots els subscrits amb anterioritat que es trobin vigents. La tramesa
dels convenis i acords s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 4 d’aquest
Decret.
Disposició transitòria segona
Termini màxim per crear i posar en marxa l’aplicació informàtica
En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret
s’ha de crear i posar en marxa l’aplicació informàtica a què es refereix l’apartat
4 de l’article 3.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret.
Disposició final primera
Funcionament informàtic i accés telemàtic al Registre de Convenis i
Acords
El Registre de Convenis i Acords començarà a funcionar quan entri en
vigor aquest Decret. Això no obstant, el funcionament informàtic del Registre i
l’accés telemàtic a les dades inscrites seran efectius un cop implantada l’aplicació habilitada a aquest efecte a què es refereixen l’apartat 4 de l’article 3 i la disposició transitòria segona d’aquest Decret.
Disposició final segona
Facultats de desplegament
Es faculta el conseller o consellera de Presidència perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de maig de 2011
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila
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