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nitat autònoma i els ens del sector públic instrumental de les Illes Balears.
4. L’OAPIB no pot interferir en el desenvolupament de la carrera administrativa.
Disposició addicional primera
Adscripció del Registre d’interessos i activitats i del Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears
El Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears
han de ser a càrrec de l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears, regulada en els articles 50 i 51 d’aquesta llei, a la qual en corresponen, per tant, la
gestió i el control.
Disposició addicional segona
Tots els expedients de despesa superiors a 500 euros que es tramitin i es
resolguin en relació amb dietes, despeses de representació o similars de membres del Govern o alts càrrecs s’hauran de publicar, cada sis mesos, a la pàgina
web institucional. Aquesta informació romandrà publicada mentre duri el mandat del membre del Govern o alt càrrec.
Disposició addicional tercera
Despesa pública
Aquesta llei no pot suposar cap increment de despesa pública.
Disposició transitòria única
Per al compliment del que es prescriu de l’article 7 al 12 d’aquesta llei,
s’estableix un termini fins al 31 de desembre de 2012.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang que s’oposin al que estableix aquesta llei.
Disposició final primera
Govern en funcions
Per donar compliment a l’article 32.4 anterior i fer-ne el desplegament
normatiu, s’estableix un termini d’un any comptador a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei.
Disposició final segona
Modificacions de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma
de les Illes Balears
La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears queda
modificada de la manera següent:
1. Se suprimeix l’apartat 1.e) de l’article 6.
2. La lletra c) de l’article 7 queda redactada de la manera següent:
«c) La participació, com a voluntari, en activitats solidàries d’entitats
benèfiques sense ànim de lucre, sempre que no comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels deures o les funcions corresponents.»
3. Se suprimeix la lletra d) de l’article 7.
4. S’afegeix, a continuació de l’article 7, un nou article que té la redacció
següent:
«Article 7 bis
Activitats docents, culturals i científiques en els àmbits públic o privat
L’exercici dels càrrecs o dels llocs de treball a què es refereix aquesta llei
ha de ser compatible, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb les activitats
següents, sempre que no comprometin la imparcialitat en les seves funcions i no
comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels deures o les funcions
corresponents:
a) L’assistència ocasional com a ponent a seminaris, conferències, congressos, jornades de treball o estudi, o cursos de caràcter professional, sempre
que no sigui conseqüència d’una relació laboral de prestació de serveis.
b) Les activitats ocasionals de caràcter cultural, científic o docent, com ara
la impartició de classes en escoles oficials d’administració pública, sempre que
no siguin conseqüència d’una relació laboral o de prestació de serveis.
c) La impartició de classes a la universitat amb caràcter de professor associat o professora associada.»
5. Es modifica l’article 15 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té la redacció següent:
«Article15
Fets constitutius d’infracció
1. Es consideren infraccions del règim d’incompatibilitats i de control
d’interessos establert per aquesta llei els fets o les conductes següents:
a) L’incompliment de les normes d’incompatibilitats a què es refereixen
els articles 4 i 5 quan s’hagi produït dany manifest a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) La falsedat en les dades i en els documents que s’hagin de presentar o
declarar d’acord amb allò que estableix aquesta llei.
c) L’incompliment de les normes d’incompatibilitat a què es refereixen els
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articles 4 i 5 quan no s’hagi produït dany manifest a l’administració autonòmica.
d) L’omissió o la no aportació de les dades i dels documents que s’hagin
de presentar o declarar d’acord amb allò que estableix aquesta llei.
e) L’incompliment del deure d’inhibició o d’abstenció en els casos que
una norma així ho exigeixi.
f) La no declaració d’activitats o béns patrimonials en els registres corresponents en el termini establert quan, requerit a aquest efecte, no es produeixi la
rectificació corresponent.
2. Els fets o les conductes a què es refereixen les lletres a) i b) són constitutius d’infraccions molt greus; els descrits en les lletres c), d) i e) són constitutius d’infraccions greus; i, finalment, la conducta assenyalada en la lletra f) és
constitutiva d’infracció lleu.»
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears
La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, queda
modificada de la manera següent:
1. L’apartat 2 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«2. El president o la presidenta rep el tractament de senyor o senyora i té
dret a utilitzar la bandera de la comunitat autònoma de les Illes Balears com a
guió i als honors corresponents al càrrec.»
2. L’apartat 3 de l’article 26 queda redactat de la manera següent:
«3. Els consellers o les conselleres reben el tractament de senyor o senyora i tenen dret als honors que els corresponen per raó del càrrec.»
3. La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:
«Les persones que hagin ocupat el càrrec de president o presidenta de les
Illes Balears tenen dret a rebre, amb caràcter permanent, les atencions honorífiques i protocol·làries corresponents, sempre que no hagin cessat per alguna de
les causes establertes en les lletres f) i h) del punt 1 de l’article 6 d’aquesta llei,
ni per sentència ferma amb declaració de culpabilitat per qualsevol delicte.»
Disposició final quarta
Desplegament reglamentari
Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i executar aquesta llei.
Disposició final cinquena
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma,a treinta-un de març de dos mil onze.
EL PRESIDENT,
Francesc Antich Oliver
El conceller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 7935
Llei 5/2011, de 31 de març, de modificació de la Llei 1/2003, de
20 de març, de cooperatives de les Illes Balears
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Havent transcorregut més de cinc anys des de la darrera modificació de la
Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, les circumstàncies socioeconòmiques existents en el moment de la seva aparició han experimentat una notable evolució, que ha estat acompanyada de la consegüent modificació del context normatiu regulador. Des de l’any 2003, les dites novetats
socioeconòmiques i legals s’han anat assentant en l’ordenament jurídic i han
incidit directament en el contingut de la llei, la qual cosa en fa necessària la
modificació.
És destacable l’aparició recent de noves normes en matèria de comptabilitat, a les quals s’han d’adaptar les cooperatives, la qual cosa requereix la modificació de la regulació del règim econòmic de les societats cooperatives que es
conté a la Llei de cooperatives de les Illes Balears. En aquest sentit, s’han incorporat a aquesta llei les disposicions contingudes en la disposició addicional
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quarta de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació
mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional a partir de la normativa de la Unió Europea.
Així s’introdueix, tal com s’ha fet a la llei que regula les cooperatives en
l’àmbit estatal i en altres lleis autonòmiques, la possibilitat de desdoblar les
aportacions al capital social entre aquelles que han de ser reemborsables al soci
en tot cas amb motiu de la seva baixa de l’entitat i aquelles el reemborsament
de les quals pot ser refusat incondicionalment pel consell rector, de manera que
es possibilita la creació d’un capital amb més caràcter d’estabilitat i fixesa. Això
contribuirà, juntament amb l’establiment d’un capital social mínim de la cooperativa, que no podrà ser inferior a mil vuit-cents tres euros (1.803,00 €), a un
reforçament patrimonial, en línia amb el que exigeixen les noves normes comptables.
Així mateix, s’ha d’esmentar la rectificació que efectua en relació amb la
destinació del romanent de la cooperativa en els casos de dissolució i liquidació
o transformació, en què una de les partides fonamentals és la dotació existent en
el fons d’educació i promoció.
Article primer
Es modifica l’article 69.1 de la Llei 1/2003, de 20 de març, que queda
redactat de la manera següent:
‘Article 69
Capital social
El capital social està constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i dels associats, que podran ser:
a) Aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa.
b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pot ser refusat incondicionalment pel consell rector.
La transformació obligatòria de les aportacions amb dret a reemborsament
en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pot ser refusat
incondicionalment pel consell rector, o la transformació inversa, requerirà l’acord de l’assemblea general, que s’haurà d’adoptar per la majoria exigida per a
la modificació dels estatuts. El soci disconforme podrà donar-se de baixa, la
qual serà qualificada com a justificada.
Els estatuts podran preveure que, quan en un exercici econòmic l’import
de la devolució de les aportacions superi el percentatge de capital social que s’hi
s’estableix, els nous reemborsaments estiguin condicionats a l’acord favorable
del consell rector. El soci que hagi salvat expressament el seu vot o estigui
absent o disconforme amb l’establiment o la disminució d’aquest percentatge
podrà donar-se de baixa, la qual serà qualificada com a justificada. Per a aquest
supòsit s’aplicaran també els articles 73.4, 76.6 i 7 i 99.2 d’aquesta llei.’
Article segon
S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 73 en els termes següents:
‘4. Si l’assemblea general acorda meritar interessos per a les aportacions
al capital social o repartir retorns, les aportacions previstes a l’article 69.1.b)
dels socis que hagin estat baixa en la cooperativa i el reemborsament dels quals
hagi estat refusat pel consell rector, tindran preferència per percebre la remuneració que s’estableix en els estatuts, sense que l’import total de les remuneracions al capital social pugui ser superior als resultats positius de l’exercici.’
Article tercer
L’article 76 queda redactat de la manera següent:
‘Article 76
Reemborsament de les aportacions
1. Els estatuts regularan el reemborsament de les aportacions al capital
social en cas de baixa en la cooperativa. La liquidació d’aquestes aportacions es
farà segons el balanç de tancament de l’exercici en el qual es produeixi la baixa,
sense que es puguin efectuar deduccions, excepte les assenyalades en els punts
2 i 3 d’aquest article.
2. Del valor acreditat de les aportacions es deduiran les pèrdues imputades i imputables al soci, reflectides en el balanç de tancament de l’exercici en el
qual es produeixi la baixa, tant si corresponen a l’exercici esmentat com si provenen d’altres anteriors i estan sense compensar. El consell rector tindrà un termini de tres mesos des de la data de l’aprovació dels comptes de l’exercici en
què hagi estat baixa el soci per efectuar el càlcul de l’import a retornar de les
seves aportacions al capital social, que li haurà de ser comunicat. El soci disconforme amb l’acord de la liquidació efectuada pel consell rector el podrà
impugnar pel mateix procediment previst en l’article 25 o, si escau, pel que estableixin els estatuts.
3. En el cas de baixa no justificada per incompliment del termini mínim
de permanència a què es refereix l’article 24.2 d’aquesta llei, es podrà establir
una deducció sobre l’import resultant de la liquidació de les aportacions obligatòries, una vegada efectuats els ajustaments assenyalats en el punt anterior. Els
estatuts fixaran el percentatge a deduir, sense que pugui superar el 30%.
4. Una vegada acordada pel consell rector la quantia del reemborsament
de les aportacions, aquesta no serà susceptible d’actualització, però donarà dret
a percebre l’interès legal dels doblers, el qual s’haurà d’abonar anualment juntament amb, almenys, una cinquena part de la quantitat a reemborsar.
5. El termini per fer efectiu el reemborsament no podrà excedir de cinc
anys a comptar de la data de la baixa. En cas de defunció del soci, el termini de
reemborsament als causahavents no podrà ser superior a un any des que el fet

09-04-2011

17

causant es posi en coneixement de la cooperativa.
Per a les aportacions previstes a l’article 69.1.b), els terminis assenyalats
en el paràgraf anterior es computaran a comptar des de la data en la qual el consell rector acordi el reemborsament.
6. Quan els titulars d’aportacions previstes a l’article 69.1.b) hagin estat
baixa, el reemborsament que, si escau, acordi el consell rector s’efectuarà per
ordre d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament o, quan no s’hagi fet la
sol·licitud, per ordre d’antiguitat des de la data de la baixa.
7. En cas d’ingrés de nous socis, els estatuts podran preveure que les aportacions al capital social dels nous socis s’hauran d’efectuar preferentment mitjançant l’adquisició de les aportacions previstes a l’article 69.1.b) el reemborsament de les quals hagués estat sol·licitat per baixa dels seus titulars. Aquesta
adquisició es produirà per ordre d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament d’aquest tipus d’aportacions i, en cas de sol·licitud d’igual data, l’adquisició es distribuirà en proporció a l’import de les aportacions.’
Article quart
S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 99 en els termes següents:
‘2. Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 69.1.b),
els titulars que hagin estat baixa i sol·licitat el reemborsament participaran en
l’adjudicació de l’haver social una vegada dotada la quantitat corresponent a
l’import del fons d’educació i promoció i abans del reintegrament de les aportacions restants als socis.’
Article cinquè
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 108 en els termes següents:
‘3. En el supòsit que els socis que siguin baixa obligatòria siguin titulars
de les aportacions previstes en l’article 69.1.b) i la cooperativa no acordi el seu
reemborsament immediat, els socis que segueixin en la cooperativa hauran d’adquirir aquestes aportacions en el termini màxim de sis mesos a comptar des de
la data de la baixa, en els termes que acordi l’assemblea general.’
Disposició final primera
S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti, a proposta de la conselleria competent en matèria de cooperatives, totes les disposicions que siguin
necessàries per aplicar i desplegar aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, treinta-un de març de dos mi onze
EL PRESIDENT,
Francesc Antich Oliver
La consellera de Turisme i Treball
Joana M. Barceló Martí

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 8141
Decret 29/2011, d’1 d’abril, de mesures urgents en matèria de
finançament d’inversions productives i liquiditat de les pimes a
les Illes Balears
L’article 30.21 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que
la Comunitat Autònoma té competència en matèria de ‘foment del desenvolupament econòmic en el territori de la Comunitat Autònoma, d’acord amb les
bases i la coordinació general de l’activitat econòmica’.
En l’actual context de crisi econòmica, amb una destrucció permanent de
llocs de treball i de desaparició del teixit productiu, la manca de finançament per
a les pimes de les Illes Balears, tant per a noves inversions com per obtenir liquiditat, exigeix una actuació extraordinària i urgent per crear les condicions indispensables per contribuir al seu sosteniment i al desenvolupament de nous projectes d’inversió de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears. Per ferho, és fonamental disposar d’un instrument més que permeti pal·liar les deficiències de finançament que, en aquest moment, tenen les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa els impedeix, en alguns casos, néixer o sobreviure i,
sovint, créixer i crear riquesa i llocs de treball.
El Govern és conscient que s’han d’adoptar mesures eficients per afavorir el finançament de les empreses, atès que actualment aquesta manca de finançament pot afectar-ne la supervivència, amb la pèrdua que això representa per a
les Illes Balears, tant econòmicament com socialment.
Per això és necessari fer una actuació urgent i decidida per facilitar l’accessibilitat de les pimes al crèdit en condicions assumibles, mitjançant la creació de línies d’ajuts per al finançament d’inversions i obtenir liquiditat, complementades amb el suport al cost dels avals en operacions de crèdit en la línia

