
b) Executar els acords del Consell d’Administració i de la Junta General
d’Accionistes i vetllar perquè es compleixin.

c) Contractar el personal, com també exercir la direcció i la inspecció de
tots els serveis de la societat.

d) Informar el president, el Consell d’Administració i la Junta General
d’Accionistes sobre les qüestions que es refereixin a la gestió de la societat.

e) Executar les facultats o les funcions que li delegui el Consell
d’Administració, quant a l’administració i gestió ordinària de la societat.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el director gerent ha de ser sub-
stituït per la persona que designi el Consell d’Administració.

Capítol IV
Exercici social, règim econòmic, beneficis, 

règim pressupostari i financer, comptes anuals i patrimoni

Article 23
Exercici social

L’exercici social començarà l’1 de gener de cada any i acabarà el 31 de
desembre següent. Excepcionalment, el primer exercici social comprendrà el
període de temps que discorri entre la constitució de la societat i el 31 de desem-
bre de l’any de començament de l’activitat.

Article 24
Règim econòmic

La formalització, la presentació i l’aprovació del balanç, el compte de pèr-
dues i guanys, la memòria, la proposta de distribució de beneficis i la censura
de comptes s’atendran al que disposa l’article 171 i següents de la Llei de soci-
etats anònimes.

Article 25
Beneficis

De conformitat amb el que estableixen els articles 213 i 214 de la Llei de
societats anònimes, els beneficis socials, si n’és el cas, han de ser repartits de la
forma següent:

a) La quantitat necessària per constituir el fons de reserva legal en la
forma i amb l’abast que prescriguin les disposicions legals.

b) La suma que la Junta General d’Accionistes estimi pertinent per a la
constitució de reserves voluntàries i de fons de previsió destinats a afrontar
amortitzacions, despeses i pèrdues eventuals de qualsevol classe.

c) AI romanent, si n’hi ha, se li ha de donar la destinació que la Junta
General d’Accionistes determini en cada moment.

Article 26
Règim pressupostari i financer

1. El règim pressupostari i financer de la societat s’ha de subjectar 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.

2. Pel que fa a aquest règim, el funcionament de la societat ha d’observar
els criteris següents:

a) Els avantprojectes de pressuposts de la societat s’han de remetre al con-
seller competent en matèria d’hisenda perquè aquest els sotmeti al Govern de les
Illes Balears i s’han d’integrar als pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

b) La societat s’ha de finançar amb càrrec als pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també a través de la comercial-
ització i la venda dels seus productes i serveis.

c) La societat ha d’ajustar la seva comptabilitat al Pla General de
Comptabilitat en els termes prevists en 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 en la norma que el substitueixi, sens
perjudici d’ajustar-se a la legislació mercantil i de tècnica comptable que sigu-
in aplicables.

3. El control financer de l’activitat econòmica i financera de la societat
s’exercirà per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, de conformi-
tat amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2005 abans esmentat.

4. Així mateix, l’activitat de la societat se sotmetrà al control de la
Sindicatura de Comptes en els termes prevists en la Llei 1/1987, de 18 de febr-

er, de Sindicatura de Comptes, sens perjudici de les competències que puguin
correspondre al Tribunal de Comptes.

Article 27
Comptes anuals

1. El Consell d’Administració de la societat ha de formalitzar, amb refer-
ència al 31 de desembre de cada any i dins dels tres mesos següents a l’acaba-
ment de cada exercici social, els comptes anuals, que comprendran el balanç, el
compte de pèrdues i guanys, i la memòria corresponents a l’exercici esmentat,
acompanyant un informe de gestió en el qual s’han d’analitzar detalladament la
gestió i la situació de la societat durant l’exercici de què es tracti.

2. El Consell d’Administració ha de formular, d’acord amb el balanç
aprovat, una proposta d’aplicació del resultat, per a l’aprovació, si escau, de la
Junta General d’Accionistes.

3. Els documents a què es refereixen els apartats anteriors s’han de sot-
metre a l’examen i l’informe dels auditors de comptes en els terminis i les for-
malitats establerts a la Llei de societats anònimes, al codi de comerç i al
Reglament del Registre Mercantil.

Article 28
Patrimoni

El patrimoni de la societat queda integrat en el patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i té la consideració de domini públic com a pat-
rimoni afecte al servei públic corresponent, sens perjudici del règim que, en
cada cas, correspongui als béns patrimonials que adquireixi la societat.

Capítol V
Dissolució i liquidació de la societat

Article 29
Dissolució i liquidació

La dissolució i la liquidació de la societat s’han d’ajustar al que estableix
el capítol IX de la Llei de societats anònimes, sens perjudici de les exigències
administratives derivades de la legislació aplicable en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Capítol VI
Jurisdicció

Article 30
Jurisdicció

La societat està sotmesa a les mateixes regles de jurisdicció aplicables a
les persones de dret privat, sens perjudici de les especialitats que procedeixin en
funció de la naturalesa dels béns i els drets que constitueixin el seu patrimoni, i
de la fiscalització i enjudiciament de l’activitat econòmica i comptable que hagi
de conèixer en funció de jurisdicció especial.  

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 2865
Decret 15/2008, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears 

El Consell de Govern de dia 5 d’octubre de 2007 va aprovar el Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears número 155, de dia 16 d’octubre.

A la disposició transitòria única d’aquest Decret es preveu que l’Institut
iniciï les seves activitats de manera efectiva en el termini màxim de sis mesos
comptadors a partir de la publicació del Decret. No obstant això, aquesta dispo-
sició no delimita el criteri determinant de l’inici de les activitats, en el sentit de
si aquest inici s’ha de vincular, necessàriament, a la constitució efectiva del
Consell Rector o si, al contrari, es pot considerar un altre criteri.

D’altra banda, cal tenir en compte que els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma per a l’any 2008 ja preveuen l’Institut d’Estadística de les
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Illes Balears com una secció pressupostària, de manera que, des del punt de vista
pressupostari, res no impedeix la imputació en aquesta nova secció de les des-
peses vinculades a l’activitat de l’entitat.

Així mateix, el Decret no preveu la persona que ha de substituir el direc-
tor o directora de l’Institut en els casos de vacant, absència o malaltia del seu
titular, com és el cas a hores d’ara, en què aquest càrrec es troba pendent de
nomenament en els termes que estableix l’article 8.

Finalment és evident que la referència a la direcció del Consell Rector
continguda a la lletra a de l’article 6.4 és errònia, tot tenint en compte que la
figura del director o directora es predica respecte de l’Institut i no del Consell
Rector.

Tot això justifica l’aprovació d’aquest Decret, pel qual es modifiquen els
preceptes esmentats, de manera que l’inici de les activitats de l’Institut pugui
tenir lloc amb l’exercici, pel seu titular o per la persona que el substitueixi, de
les funcions atribuïdes a la direcció de l’Institut, amb independència de la data
de constitució efectiva del Consell Rector.

Per això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 15 de febrer de
2008,

DECRET

Article únic
Modificació del Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i fun-

cionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 4 de l’article 6, que passa a tenir la
redacció següent:

«a) Representar l’Institut, si bé pot delegar la representació ordinària a
les persones que ocupin la vicepresidència o la direcció de l’Institut.»

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2, a l’article 8, amb la redacció
següent:

«2. La persona que ocupi la vicepresidència de l’Institut substitueix el
director o la directora en els casos de vacant, absència o malaltia.» 

3. Es modifica la disposició transitòria única, que passa a tenir la redacció
següent:

«Disposició transitòria única
Posada en funcionament de l’Institut

1. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha d’iniciar la seva activi-
tat com a entitat autònoma el dia primer de gener de 2008.

2. La constitució del Consell Rector ha de tenir lloc en el termini màxim
de sis mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, sense
perjudici de les funcions atribuïdes a la direcció de l’Institut, les quals s’han
d’exercir a partir de la data a què es refereix l’apartat anterior.»

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que desplegui efectes, amb caràcter
retroactiu, a partir de la mateixa data en què va entrar en vigor el Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears.

Palma, 15 de febrer de 2008

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3077

Resolució de la consellera d’Interior de 15 de febrer de 2008 per
la qual s’aprova, segons la proposta definitiva, la llista d’aspi-
rants seleccionats del concurs per formar part d’una borsa per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos faculta-
tiu superior amb la titulació de capità/capitana de la marina
mercant o llicenciatura en nàutica i transports marítims, de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, convocat per la Resolució de la consellera d’Interior de
20 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 175, de 24 de novembre)

Antecedents
La Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu per formar part

d’una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facul-
tatiu superior amb la titulació de capità/capitana de la marina mercant o llicen-
ciatura en nàutica i transports marítims, de l’Administració especial de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de la consellera
d’Interior de 20 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 175, de 24 de novembre), ha
signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa
esmentada.

Fonaments de dret 
1  Article 6.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

2  Base 9.2 de la Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’octubre de
2007 per la qual es convoca un concurs per formar part d’unes borses per cobrir
amb caràcter d’interinitat, places vacants de diferents especialitats i titulacions
dels cossos facultatius de l’Administració especial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 175, de 24 de novembre).

Per tot això, dict la següent 

Resolució

1  Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada per la Comissió
Tècnica de Valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la borsa de
funcionaris interins per cobrir places vacants del cos facultatiu superior amb la
titulació de capità/capitana de la marina mercant o llicenciatura en nàutica i
transports marítims, de l’Administració especial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, convocat per la Resolució de la consellera d’Interior de 20
d’octubre de 2007 (BOIB núm. 175, de 24 de novembre), amb indicació de totes
les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda que figura
en l’annex d’aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i de l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos compta-
dors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest Resolució, d’acord amb els arti-
cles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Marratxí, 15 de febrer de 2008

La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban

Annex 
Borsa del cos facultatiu superior amb la titulació de capità/capitana de la

marina mercant o llicenciatura en nàutica i transports marítims, de
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