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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

3127 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’autoritza la revocació
de la cessió d’ús gratuïta i temporal de l’edifici i les instal.lacions que formen el complex on estan
ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori
Professional de Música i Dansa de Mallorca, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears (DGTPFP/SP 91/2017)

Antecedents 

1. El 27 d’agost de 2001 (BOIB núm.115, de 25 de setembre) es va autoritzar la cessió d’ús temporal de l’edifici  i  les instal·lacions que
formen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de  les  Illes Balears  i el Conservatori Professional de
Música i Dansa de Mallorca, per un període de 20 anys, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. 

2. Atès que la cessió d’ús abans esmentada acabarà el mes d’agost de 2021, es considera més adient en termes d’eficiència que l’edifici i les
instal·lacions estiguin adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat, que és la titular i la responsable de la prestació dels ensenyaments
que s’hi imparteixen.  

3. El 20 de març de 2017, ha tingut entrada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, la sol·licitud de revocació de la cessió
d’ús signada pel conseller d’Educació i Universitat i president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears. 

4. L’article  62  de  la Llei  6/2001,  d’11  d’abril,  del  patrimoni  de  la Comunitat Autònoma de  les  Illes Balears,  i  l’article  127  del Decret
127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat
Autònoma de  les  Illes Balears,  preveuen  la  reversió  si  els  béns  cedits  no  es  destinen  a  l’ús  previst  en  la  cessió,  o  deixen  de  d’estar-hi
posteriorment. 

5. Els actius fixos en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els números 100000001125 i
100000001300. 

6. D’acord amb els punts anteriors, el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per delegació de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, va ordenar  l’inici de l’expedient de revocació el 22 de març de 2017. 

Fonaments de dret

1. L’article 62 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

2. L’article 127 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

3. El Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol).

4. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta 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. 120, de 8 d’agost). 

5.  El Decret  49/2016,  de  22  de  juliol,  pel  qual  es  nomena  director  general  del Tresor,  Política  Financera  i  Patrimoni  de  la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Proposta de resolució 

Propòs a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents: 

1. Autoritzar  la  revocació  de  la  cessió  d’ús  gratuïta  i  temporal  de  l’edifici  i  les  instal·lacions  que  formen  el  complex  on  estan  ubicats
actualment  el Conservatori  Superior  de Música  de  les  Illes Balears  i  el Conservatori  Professional  de Música  i Dansa  de Mallorca,  a  la
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Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. Els actius fixos en l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els números 100000001125 i 100000001300.

2. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les
Illes Balears 

3. Anotar la revocació de la cessió d’ús gratuïta i temporal en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

4. 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’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les

,  d’acord  amb  l’article  124 de  la Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú,  i  l’article  57 de  la LleiIlles Balears
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears  en el  termini de dos mesos comptadors des de  l’endemà d’haver-se publicat  la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes

, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Balears  

 

Palma, 27 de març de 2017

El director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni
 José Luis Gil Martín

 

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí
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