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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 28240
Decret 123/2010, de 17 de desembre, de modificació del Decret
32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la
Joventut, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol
PREÀMBUL
En data 6 de abril de 2006 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 51 Ext. el Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula
l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). Aquest Decret va crear una nova entitat que es va configurar com a empresa amb naturalesa d’entitat de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, la finalitat institucional de la qual és
coordinar i executar la política autonòmica de joventut i lleure.
Posteriorment, el Decret 77/2008, de 4 de juliol (BOIB núm. 96, de 10 de
juliol), va modificar el Decret de creació de l’Institut Balear de la Joventut amb
la introducció d’una disposició transitòria que va tractar de regular el procés de
subrogació de l’IB-Jove en la situació jurídica del consorci Turisme Jove, tal
com preveu la disposició addicional cinquena del Decret de regulació de
l’Institut.
Arran de la distribució de competències establerta en la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
i dels canvis que s’han produït en la composició del Govern de les Illes Balears
a principi de l’any 2010, que varen suposar l’extinció d’algunes conselleries i la
reestructuració d’unes altres, es va aprovar 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 (BOIB núm. 40 Ext., d’11 de març). Aquest
Decret disposa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, la qual, com a novetat, incorpora la Direcció General
de Joventut.
Per continuar el procés de transició i subrogació ja iniciat anteriorment, en
l’actualitat és necessari introduir noves modificacions en el Decret que regula
l’Institut Balear de la Joventut, amb la finalitat d’ampliar i detallar amb més
concreció els objectius i les finalitats que ha de perseguir. D’aquesta manera es
permet l’adaptació de l’IB-Jove a les noves necessitats detectades i a la realitat
social i política de les Illes Balears, la qual experimenta canvis i evolucions continus.
Malgrat que el Decret 32/2006 preveu la subrogació d’aquest ens en la
posició del consorci Turisme Jove, és convenient introduir-hi algunes modificacions per formalitzar l’assumpció de les actuacions, les relacions laborals i la
resta de relacions jurídiques del consorci i deixar constància d’aquest fet. Això
implica, entre altres alteracions, concretar determinats aspectes i detalls referents a l’objecte i les funcions que ha d’assumir l’IB-Jove i posar fi a la transitorietat que ha estat vigent des que es va publicar el Decret 77/2008.
La modificació del Decret 32/2006 introdueix altres novetats, com ara la
creació d’un òrgan de consulta i participació d’entitats locals, el Comitè de
Participació Municipal, i la declaració de l’IB-Jove com a mitjà propi i servei
tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d’administracions públiques, d’acord amb l’article 24.6 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Aquest article determina que la
condició de mitjà propi i servei tècnic dels ens instrumentals ha de ser reconeguda expressament per la norma que els creï o pels estatuts, que han de determinar, també, les entitats respecte de les quals tenen aquesta condició.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 17 de
desembre de 2010,
DECRET
Article primer
Es modifica l’article 2 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es
regula l’Institut Balear de la Joventut, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de
juliol, que passa a tenir la redacció següent:
1. L’objecte de l’IB-Jove és coordinar i executar la política autonòmica en
matèria de joventut i lleure.
2. L’IB-Jove duu a terme totes les activitats que siguin necessàries i convenients

30-12-2010

per complir la finalitat institucional a què es refereix l’apartat anterior i, en
particular i a títol enunciatiu no excloent, se li atribueixen competències per dur
a terme les activitats relatives a les matèries següents:
a) La gestió del Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut,
com a centre de referència a les Illes Balears i capçalera de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove.
b) L’execució de mesures a favor dels joves de les Illes Balears que en facilitin
la mobilitat.
c) El foment del turisme juvenil i l’organització de viatges i activitats de turisme
de caire cultural, educatiu i d’intercanvi, amb condicions d’avantatge per als
joves de la comunitat autònoma.
d) La realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció
i divulgació de l’obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera en el conjunt de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus
treballs més enllà del territori de les Illes Balears.
e) La creació, l’organització, la planificació, el finançament, la gestió, l’explotació i el manteniment de les instal·lacions, els campaments, els albergs, els
centres i els serveis diversos per a infants i joves que siguin de titularitat de
l’Administració autonòmica o la gestió dels quals li correspongui.
f) La planificació, la creació, la gestió i la promoció de productes, serveis i
activitats relacionats directament o indirectament amb la joventut i, concretament, amb el turisme i l’oci juvenil, en el seu àmbit territorial.
g) L’execució i la promoció de programes i activitats per a infants i joves que,
per la seva naturalesa específica, siguin de l’àmbit competencial de
l’Administració autonòmica.
h) La creació o la gestió de carnets per a joves d’àmbit autonòmic, estatal o
internacional.
i) La prestació de suport logístic a la conselleria competent en matèria de
joventut i a altres administracions amb competències en matèria de joventut,
per dur a terme les seves tasques administratives i l’execució de polítiques
transversals i programes estatals i europeus.
j) Qualsevol altra de relacionada amb les matèries de joventut i lleure que li
encarregui l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Per complir les seves finalitats, l’IB-Jove es regeix pel que disposa aquest
Decret i per la resta de normativa aplicable.
Article segon
S’inclou l’article 3 bis al Decret 32/2006, amb el contingut següent:
Article 3 bis
Règim de l’IB-Jove com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
1. D’acord amb l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, l’IB-Jove té el caràcter de mitjà propi de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’administracions
públiques, com també de tots els seus ens instrumentals que, d’acord amb la
Llei esmentada, s’hagin de considerar poders adjudicadors.
2. A aquest efecte, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els ens esmentats en l’apartat anterior poden encarregar a l’IB-Jove
l’execució d’actuacions materials relacionades amb qualsevol dels objectius
que inclou l’article 2 d’aquest Decret, sense que, per la seva banda, l’IB-Jove
pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o entitats instrumentals.
3. La contraprestació a favor de l’IB-Jove per raó dels encàrrecs de gestió que
rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes que aprovi
l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular d’acord amb els costs
reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte especialment
la informació que, a aquest efecte, aporti l’IB-Jove. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encàrrec s’han d’aprovar abans de formalitzar els actes o acords
que contenguin els encàrrecs de gestió per mitjà d’una resolució de la consellera competent en matèria d’afers socials, promoció i immigració.
Article tercer
Es modifica l’article 5 del Decret 32/2006, que passa a tenir la redacció
següent:
1. L’IB-Jove s’estructura en òrgans de govern, òrgans de gestió i òrgans de
consulta i participació.
2. Els òrgan de govern són aquests:
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a) El president o la presidenta.
b) El vicepresident o la vicepresidenta.
c) El Consell de Direcció.
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Es modifica la numeració del títol V del Decret 32/2006, relatiu a la dissolució de l’Institut Balear de la Joventut, el qual passa a ser el títol IV del
Decret.

3. Els òrgans de gestió són aquests:
Article desè
a) El director o la directora.
b) Els sotsdirectors i les sotsdirectores, si escau.
4. El Comitè de Participació Municipal s’estableix com a òrgan de consulta i
participació d’entitats locals, de caràcter facultatiu.
Article quart
Es modifica el punt d) de l’article 10 del Decret 32/2006, que passa a tenir
la redacció següent:
d) Aprovar els comptes anuals de l’entitat, d’acord amb el que disposa el Decret
128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la norma
que el substitueixi.
Article cinquè

Es modifica la disposició addicional cinquena del Decret 32/2006, que
passa a tenir la redacció següent:
1. L’Institut se subroga, en tot allò jurídicament possible, en el lloc del consorci Turisme Jove de les Illes Balears, la titularitat dels contractes, els convenis,
els concerts i qualssevol altres negocis i relacions jurídiques que se’n derivin,
tant de l’adscripció dels béns o drets que es considerin oportuns com de qualsevol altre expedient administratiu o negoci jurídic subjecte al dret privat.
2. La subrogació comporta assumir el total de l’actiu i del passiu del consorci
Turisme Jove i continuar les relacions i els negocis que hagi iniciat i que siguin vigents en la data en què es dissolgui, de manera que es produeixi un traspàs
en bloc de drets, deutes i obligacions del consorci a l’IB-Jove, i també tot tipus
de negocis, actuacions i posicions jurídiques diverses.
3. L’IB-Jove assumeix i continua totes les relacions laborals i contractuals de
les quals és titular el consorci Turisme Jove en el moment de dissoldre’s.

Es modifica el punt o) de l’article 12 del Decret 32/2006, que passa a tenir
la redacció següent:
o) Formular els comptes anuals de l’IB-Jove i la memòria explicativa de la
gestió anual, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article sisè

4. L’IB-Jove ha de prosseguir els expedients relatius a les finalitats de l’entitat,
les funcions o competències dels quals corresponguin ara a l’IB-Jove, tant els
que estan en tramitació en el consorci Turisme Jove de les Illes Balears —qualsevol que en sigui la fase o l’estat—, com els acabats que continuïn produint
efectes jurídics, i, en cap cas, no es pot produir cap lesió o perjudici a tercers
interessats.
Disposició derogatòria

S’introdueix un capítol IV en el títol II del Decret 32/2006, que conté l’article 13 bis i que queda redactat de la manera següent:

1. Es deroga la disposició transitòria introduïda pel Decret 77/2008, de 4
de juliol, en el Decret 32/2006, per tal de deixar sense efecte la transitorietat que
introdueix i les disposicions que inclou.

Capítol IV
Òrgans de consulta i participació

2. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles.

Article 13 bis
El Comitè de Participació Municipal
1. Es pot constituir un comitè de participació municipal com a òrgan de participació de les entitats públiques locals, amb la finalitat de permetre la implicació
de les administracions municipals on radiquen instal·lacions i centres afectats
per l’aplicació d’aquest Decret en la consecució de les finalitats que té assignades l’Institut Balear de la Joventut.
2. El Comitè ha d’estar integrat per una persona en representació de cada ajuntament en el territori del qual radiquin les instal·lacions i els centres esmentats,
que ha de designar la corporació local corresponent.
3. La continuació del Comitè es condiciona a la gestió efectiva, per part de l’IBJove, de les instal·lacions, els centres i els serveis radicats en els termes municipals corresponents, de manera que la participació dels ens locals pot acabar
en el moment en què es traspassin efectivament als consells insulars les competències en matèria de joventut i lleure. Un cop efectuat el traspàs, el Consell
de Direcció ha de decidir sobre la continuïtat del Comitè.
4. Les funcions del Comitè són emetre informes sobre qüestions de la seva competència i altres funcions de consulta en general. El Comitè ha d’actuar sempre
que li ho requereixin la resta d’òrgans de l’IB-Jove. La seva participació és facultativa i no vinculant.
Article setè
Es modifica la numeració del títol III del Decret 32/2006, relatiu al règim
jurídic, econòmic i financer, el qual passa a ser el títol II del Decret.
Article vuitè
Es modifica la numeració del títol IV del Decret 32/2006, relatiu al règim
del personal, el qual passa a ser el títol III del Decret.
Article novè

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 de desembre de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 28267
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a les indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de
gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum
humà
El Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, estableix les bases reguladores
per a la concessió de les ajudes destinades a les explotacions ramaderes, les
indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la
millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (BOE núm. 168, de 12 de juliol de 2008).
L’article 21 de l’esmentat Reial decret atribueix als òrgans competents de

