
ACORD DEL PLE DE, 6 D'OCTUBRE DE 1997, PEL QUAL S'APROVEN ELS 
ESTATUTS DEL INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA* 

(BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997) 
 

CAPÍTOL I 
NATURALESA I FINALITAT 

 
Article 1 
1. L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca és un organisme autònom amb personalitat 

jurídica pròpia, creat per al desenvolupament de les tasques que es determinen en els presents 
Estatuts. 
 2. Als efectes prevists a l’article 85.3.b) de la Llei de Bases de Règim Local, té la 
consideració d’organisme autònom local. 
 3. L’Institut es regirà per aquests Estatuts, i també pel que disposen la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

4. Tendrà  el domicili social a les instal·lacions de l’Hipòdrom de Son Pardo de Palma de 
Mallorca, podent ser traslladat per acord de la Junta Rectora. 

5. Pel fet de tenir, aquest organisme autònom, personalitat pública, està subjecte al dret 
administratiu. 

6. L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca quedarà adscrit al departament que determini 
la presidència del Consell de Mallorca.1 

 
Article 2 
1. L’Institut té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent i capacitat 

d’actuació per dur a terme els seus objectius. 
2. Sense perjudici de les facultats de tutela del CIM, l’Institut assumeix amb caràcter 

general les següents atribucions: 
 

a) Gestió i administració del seu patrimoni. 
b) Contreure obligacions. 
c) Adquirir i posseir béns, alienar-los i gravar-los. 
d) Acceptar heretatges, llegats i donacions, i gestionar l’obtenció de subvencions i altres 

ajudes  econòmiques dels organismes estatals, autonòmics, locals i de les entitats privades i 
dels particulars. 

e ) Aprovar el Reglament del seu propi funcionament. 
f) Contractar personal, obres, serveis i subministraments. 
g) Concertat operacions de crèdit en les seves diverses formes. 
h) Exercir accions legals i administratives. 

 
Article 3 
Constitueixen les finalitats de l’Institut, amb caràcter general: 

 
a) La gestió, administració, conservació, millora, ampliació i aprofitament integral dels 

béns, instal·lacions i serveis afectats a l’Institut. 

                                                 
* Modificats per acords del Ple de dia 5 de febrer de 2001 (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2001), 
15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 134, de 25 de setembre de 2003),  3 de maig de 2004 (BOIB 
núm. 86, de 19 de juny de 2004) i 8 de maig de 2014 (BOIB núm. 83, de 19 de juny de 2014). 
1 Apartat redactat de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 3 de maig de 2004. 



b) Promoure, organitzar, gestionar, patrocinar, i, en general, regular, dirigir, i celebrar tot 
tipus de competicions, exhibicions i activitats tendents al desenvolupament i foment de 
l’hípica, l’esport i l’ocupació de l’oci en la seva vertent esportiva a Mallorca, sota un pla 
unitari i polivalent. 

c) Promoure, organitzar, patrocinar, i, en general fomentar els coneixements tècnics, 
sanitaris i socials, referits al desenvolupament i potenciació de la cultura hípica, organitzant, 
creant, mantenint i dirigint centres, cursets, seminaris, etc. per impartir ensenyaments i 
difondre coneixements relacionats amb la cultura hípica, l’esport i l’ocupació de l’oci. 

d) Coordinar amb altres organismes, entitats i particulars iniciatives i esforços tendents a 
potenciar i fomentar tot quant es relacioni amb la cultura hípica, l’esport i l’ocupació de l’oci 
per part de les persones en matèria esportiva, individual o col·lectivament considerades. 

e) Coadjuvar al desenvolupament de la Llei General de la Cultura Física i de l’Esport. 
f) Desenvolupar altres activitats que siguin necessàries per assolir les seves finalitats 

fundacionals. 
 

CAPÍTOL II 
PATRIMONI I RECURSOS 

 
 Article 4 
 El Patrimoni de l’Institut estarà constituït per: 
  
 a) Els béns i drets relacionats a l’annexe I dels quals, el Consell Insular de Mallorca  
cedeix   l’Institut , així com aquells que hi pugui afectar, durant l’existència d’aquests, el CIM 
o la Junta Rectora, amb caràcter permanent. 
 Els béns adscrits pel CIM conservaran la seva qualificació jurídica originària. 

b) Els altres béns o drets que l’Institut pugui adquirir. 
 

Article 5 
L’Institut posseirà, administrarà i disfrutarà el patrimoni afecte dirigit al compliment dels 

seus fins específics, destinant els béns, els seus fruits i beneficis, en la seva integritat, 
únicament i exclusiva al compliment dels objectius de l’Institut i la seva millora. 
 

Article 6 
Els béns que constituiran el patrimoni de l’Institut i que tinguin caràcter de béns de servei 

públic no podran ser alienats, gravats, cedits ni distrets dels fins específics d’aquell. 
 

Article 7 
Per al compliment de les seves finalitats, l’Institut comptarà amb els recursos econòmics 

següents: 
 

a) Les aportacions del Consell Insular de Mallorca amb càrrec als pressupostos propis. 
b) Les subvencions o ajudes econòmiques procedents d’entitats oficials o particulars. 
c) Els ingressos procedents de les taxes i dels preus públics per les prestacions dels 

diferents serveis que es puguin oferir al públic a les instal·lacions  de l’Hipòdrom . 
d) Les donacions, llegats i heretatges acceptats per l’organisme autònom. 
e) Els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del seu patrimoni. 
f) Les operacions de crèdits. 
g) D’altres que si li puguin atribuir, d’acord amb la normativa legal vigent. 

 



CAPÍTOL III 
FACULTATS D’INTERVENCIÓ I TUTELA DEL CONSELL DE MALLORCA 

 
 Article 8 
 El Consell Insular de Mallorca, a través del seus òrgans competents, podrà exercir les 
facultats de tutela i intervenció següents: 

 a) Modificar els Estatuts de l’Institut i adoptar les resolucions que calguin sobre la seva 
interpretació. 
 b) Aprovar els Reglaments de Règim interior 
 c) Aprovar la plantilla de personal afecte a l’Institut. 
 d) Aprovar el Pla General d’ Activitats. 

 e) Aprovar els pressupostos i comptes anuals, així com l’Inventari de Béns i la Memòria 
d’Activitats. 
 f) Aprovar les operacions de crèdit. 
 g) Aprovar l’establiment o modificació de taxes i preus públics. 
 h) Aprovar les modificacions pressupostàries. 
 i) Ratificar l’Institut en l’exercici i/o l’oposició a tot tipus de reclamacions i accions 
judicials, administratives i de qualsevol índole. 
 j) Resoldre els recursos ordinaris que s’interposin contra els actes o acords dels òrgans de 
govern de l’Institut. 
 k) El requeriment a que es fa referència a l’article 9. 
 l) Acordar la transformació o la fusió de l’Institut. 
 m) Acordar-ne l’extinció. 
 
 Article 9 
 Al/la president/a del Consell Insular de Mallorca li corresponen les atribucions següents: 
 
 a) Recaptar dels òrgans de govern i administració de  l’Institut tota classe d’informes i 
documents, així com ordenar les inspeccions que consideri oportunes. 
 b) Requerir en un termini de quinze dies des de la recepció dels acords dels òrgans de 
govern de l’Institut, perquè anul·lin els actes o acords quan aquests recaiguin en assumptes 
que no són de la seva competència, quan siguin contraris als interessos generals del Consell 
Insular o d’aquell mateix, o constitueixin infracció manifesta de les lleis. 
 c) Rebre l’ordre del dia de les reunions dels òrgans de govern de l’Institut i còpia de les 
seves actes. 

 d) Rebre amb la peridiocitat que s’acordi, dels òrgans de l’Institut, el resum de les 
activitats, ingressos i despeses. 
 

CAPÍTOL IV 
DE L’ORGANITZACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

 
 Article 10 
 L’Institut, sense perjudici de les funcions de tutela del Consell Insular de Mallorca i per 

al millor acompliment dels seus fins, estarà regida pels següents òrgans: 
 
 a) La Junta Rectora. 
 b) El/la President/a. 
 c) El/la Vice-President/a. 
 d) El/la Director/a. 
 e) L’Administrador/a. 



 
Secció 1a.  De la Junta Rectora 

 
 Article 11 

 La Junta Rectora és l’òrgan superior de govern i representació de l’Institut. 
 

1r. Correspon a la Junta Rectora les atribucions següents: 
 
 a) Proposar la modificació dels Estatuts i les resolucions sobre la seva interpretació. 
 b) Elaborar i aprovar les normes per al govern, la direcció i l’administració de l’Institut i 
aprovar els reglaments i les normes de règim interior. 

 c) Proposar l’aprovació dels inventaris de béns. 
 d) Proposar l’aprovació dels pressuposts per a cada exercici econòmic al Ple del Consell 
Insular. 
 e) Elaborar i aprovar el Pla General d’Activitats per a cada exercici i, en el seu dia, la 
memòria corresponent. 
 f) Elaborar la proposta de plantilla de personal per a ser elevada a l’aprovació del Consell 
Insular de Mallorca. 
 g) Aprovar els projectes i plecs de condicions d’obres i serveis que no siguin competència 
de la Presidència de la Junta Rectora. 
 h) Autoritzar els projectes i les contractacions d’obres de conservació i millora, 
subministres i serveis que no siguin competència de la Presidència de la Junta Rectora. 
 i) Acceptar o refusar donacions, llegats, subvencions o qualssevol altres aportacions de 
béns a l’Institut. 
 j) Aprovar els plecs de condicions per a la contractació de concessions d’explotació dels 
béns, instal·lacions i serveis de l’Institut, d’acord amb les Bases d’execució del pressupost. 
 k) Adquirir, alienar, cedir i gravar béns immobles, així com intervenir en valors 
mobiliaris o alienar-los, exceptuant el previst a l’article 6 dels presents Estatuts. 
 l) Interposar tota classe de reclamacions i accions davant els Tribunals, Jutjats, Autoritats, 
Corporacions i persones de tota classe, en defensa dels béns, drets i accions pertanyents a 
l’Institut, tret dels casos d’urgència en què serà competent el/la President/a donant compte al 
CIM perquè els ratifiqui, sense perjudici de donar compte també a la Junta Rectora. 
 ll) Transigir o sotmetre les qüestions que se suscitin a judici arbitral i desistir de les 
accions i recursos que es promoguin. 
 m) Proposar l’extinció, la transformació o la fusió de  l’Institut, quan circumstàncies 
naturals, jurídiques, econòmiques, socials, d’interès públic o de qualsevol altra naturalesa 
facin necessària o aconsellable l’esmentada mesura. 
 n) Aprovar i executar els programes d’actuació específica, ajustats al Pla General 
d’Activitats. 
 o) Adoptar les mesures necessàries per a la millor organització i funcionament de 
l’Institut. 
 p) Declarar l’admissió de col·laboradors i usuaris i la seva separació o expulsió, d’acord 
amb els Reglaments de Règim Interior que s’estableixin o amb d’altres normatives vigents. 
 q) Proposar l’aprovació i la modificació dels preus públics i taxes en els termes que 
estableix la legislació d’hisendes locals. 
 r) Resoldre els expedients de premis i sancions del personal de  l’Institut, d’acord amb el 
Reglament de Règim Interior. 
 s) Proposar l’autorització d’operacions de crèdit al CIM. 
 



 2n. La Junta Rectora podrà delegar en el /la President/a o Director les competències que li 
semblin oportunes, excepte les determinades en els paràgrafs a, b, d, e, f, l, ll, m, del paràgraf 
anterior.  
 
 Article 12 

 La Junta Rectora estarà formada per les persones següents: 
 
 – El /la President/a del Consell de Mallorca designa el titular de la presidència de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca d’entre persones d’experiència reconeguda en el camp 
de l’esport i cultura hípica.2 
 – El /la Vicepresident/a de l’Institut, càrrec que recaurà en el membre electe de la 
institució que nomeni el /la President/a del Consell, i que suplirà el/la President/a quan aquest 
no hi pugui ser present. 
 – Vocalia: hi ha un vocal en representació de cadascun dels grups polítics que integren la 
institució. El Ple del Consell, a proposta de la presidència, ha de nomenar els vocals 
consellers titulars i els seus suplents.3 
 
 Assistiran, així mateix, a les sessions de la Junta Rectora, amb veu, però sense vot, les 
persones que ocupin els càrrecs següents: 
 

 – El Secretari de l’Institut, càrrec que recaurà en el del Consell Insular, o personal en qui 
delegui. El Secretari assistirà a les sessions, assumint les funcions pròpies del seu càrrec. 

 – El Director de l’Institut. 
 – L’Administrador de l’Institut. 

 – L’Interventor del Consell Insular de Mallorca, o personal en qui delegui, que assistirà a 
les sessions de la Junta, exercint les funcions pròpies del seu càrrec. 
 
 Article 13 
 La Junta Rectora podrà demanar informació i assistència a les sessions als càrrecs 
directius de l’Institut, als integrants de la Comissió Assessora, als funcionaris del Consell 
Insular i a qualssevol altres persones i entitats o organismes que estimi necessari o convenient 
per al millor compliment dels objectius de l’Institut. 
 
 Article 14 
 La Junta Rectora celebrarà sessions ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries tendran 
caràcter bimestral. Les extraordinàries se celebraran quan el/la President/a ho consideri 
necessari. 
 Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de dos dies hàbils, excepte 
quan, reunits íntegrament els membres de la Junta, acordin celebrar sessió. 
 Les convocatòries es cursaran expressant l’ordre dels assumptes a tractar. 
 Les sessions se celebraran en primera convocatòria amb assistència de la majoria absoluta 
legal de components de la Junta Rectora, i, si de cas hi manca, en segona convocatòria, que es 
farà a partir d’una hora després de la primera, sempre que com a mínim hi assistesqui el /la 
President/a o Vice-President/a, el Secretari o funcionari en qui delegui i dos vocals. 
 
 Article 15 
 Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots, i decidirà els empats el vot de qualitat 
del/de la President/a. 

                                                 
2 Redactat de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 15 de setembre de 2003. 
3 Apartat redactat de conformitat amb l’Acord del Ple de dia 8 de maig de 2014. 



 El Reglament de Règim Interior podrà regular aquests i altres aspectes, d’acord amb la 
Llei de Procediment Administratiu. 
 
 Article 16 
 La Junta Rectora es renovarà en el terme dels tres mesos següents a la constitució del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

Secció 2a. Del/de la President/a de l’Institut 
 
 Article 17 
 Són atribucions del/de la President/a: 
 
 a) Ordenar les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries dels òrgans de 
govern de l’Institut, fixant els ordres del dia de cada sessió. Presidir les sessions i dirigir les 
deliberacions, decidint amb el vot de qualitat els empats que es puguin produir en les 
votacions, de conformitat amb la Llei de Bases de Règim Local, els seus reglaments i 
normativa concordant. 
 b) Exercir la representació de l’Institut en tots els afers jurídics, administratius, 
econòmics i laborals, podent designar terceres persones per a l’exercici de dites 
representacions. 
 c) Complir i fer complir els presents Estatuts i els acords adoptats pels restants òrgans de 
govern de l’Institut. 
 d) Disposar la contractació i l’execució d’obres, serveis i subministraments sempre que la 
seva quantia no superi la xifra que figura en les Bases d’execució del Pressupost que cada 
exercici aprovi. 
 e) Aprovar els projectes d’obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva 
competència, de conformitat amb el contingut de l’epígraf anterior. 
 f) Presidir les subhastes, concursos i tota sort d’actes. 
 g) Autoritzar i disposar despeses en els termes que fixin les bases d’execució del 
pressupost. 
 h) Dirigir, inspeccionar i administrar els serveis de l’Institut. 
 i) Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments. 
 j) Desenvolupar i gestionar el pressupost aprovat. 
 k) Contractar el personal en el marc de les plantilles i el Pla General d’Activitats aprovats 
pel Consell Insular de Mallorca. 
 l) Proposar la liquidació del pressupost i aprovar els comptes al CIM, donant compte a la 
Junta Rectora. 
 m) Proposar els expedients de modificació de crèdits al CIM. 
 n) Promoure la conservació dels béns, instal·lacions i serveis de l’Institut. 
 o) Exercir quantes altres facultats que no estiguin expressament reservades als restants 
òrgans de govern de l’Institut o que no ho assenyalin i atorguin els Estatuts o la Junta Rectora 
de l’Institut de conformitat amb allò que estableixi el Reglament de Règim Interior. 
 
 Article 18 
 
 El/la President/a adoptarà, en cas d’urgència i en defensa dels interessos de l’Institut, les 
mesures que consideri necessàries, i en retrà compte, immediatament, la Junta Rectora en la 
primera reunió ordinària que se celebri o en l’extraordinària que a l’efecte convoqui. 
 



 Article 19 
 El/la President/a i el/la Vice-President/a cessaran dels seus càrrecs quan així ho acordi 
el/la President/a del Consell Insular. 
 

Secció 3a. Del/de la Director/a de l’Institut. 
 
 Article 204 

  
El Director del L’Institut, màxim òrgan de direcció,  serà nomenat per la Presidència 
del Consell de Mallorca. El nomenament haurà de recaure en  un funcionari de carrera 
o personal laboral de les Administracions Públiques o un profesional del sector privat, 
titulats superiors en ambdós supòsits, i amb més de cinc anys d’exercici profesional en 
el segon.  

 
 Article 21 
 El Director tendrà les atribucions següents: 
 
 a) Dirigir el funcionament ordinari de l’Institut en tots els seus aspectes. 
 b) Presentar a la Junta Rectora l’avantprojecte del Pla d’Activitats de l’Institut. 
 c) Gestionar i executar el Pla d’Activitats de l’Institut, de conformitat amb els acords de 
la Junta Rectora, o del/de la President/a. 
 d) Assumir la coordinació i direcció global de les diferents entitats que hi ha en 
funcionament en el si de l’Institut. 
 e) Ser cap de personal, tenint cura de l’organització i direcció de les tasques ordinàries 
que desenvolupen els membres de la plantilla. 
 f) Elaborar l’avantprojecte dels pressuposts de l’Institut, juntament amb l’Administrador. 
 g) Elaborar la Memòria anual d’Activitats, que ha de ser sotmesa a la Junta Rectora 
perquè en decideixi l’aprovació. 
 k)4 Tenir cura de la projecció pública de les activitats de l’Institut i d’impulsar tota mena 
d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens.  
 l) Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de 
l’Institut: elaboració de programes, relacions amb els mitjans de comunicació, publicitat, 
relacions públiques... 
 m) Mantenir els contactes i les relacions amb els artistes contractats, els managers i les 
empreses artístiques. 
 n) Despatxar la correspondència. 
 o) Aquells altres que la Junta Rectora o el/la President/a li pugui encomanar. 
 

Secció 4a. De l’Administrador 
 

 Article 225 
 L’Administrador del L’Institut serà nomenat pel/per la President/a del Consell 
Insular de Mallorca, a proposta de la Junta Rectora; d’acord amb criteris de 
qualificació tècnica i experiència. 

 

                                                 
4 Article redactat de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 3 de maig de 2004. 
4 Per error es salta de la lletra “g” a la “k”. 
5 Article redactat de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 3 de maig de 2004. 
 



 Article 23 
 A l’Administrador, li corresponen les funcions següents: 

 
 a) Tenir cura de les instal·lacions, del funcionament i de l’administració dels recursos 
ordinaris de l’Institut, de conformitat amb els acords de la Junta Rectora o de la Presidència. 
 b) Participar en l’elaboració del Pla d’Activitats, aportant-hi les informacions i el punt de 
vista econòmic, i elevar a la Junta Rectora un informe econòmic respecte a la viabilitat o no 
de la proposta del Pla d’Activitats. 
 c) Realitzar l’inventari general de béns i mantenir-lo en estat de permanent actualització. 
 d) Tenir cura de les despeses, la facturació, la comptabilitat i els pagaments. 
 e) Subscriure les nòmines. 
 f) Formació dels comptes generals i de la liquidació. 
 g) I, en general, les adients al càrrec. 
 

CAPÍTOL V 
DE LES COMISSIONS D’ASSESSORAMENT 

 
 Article 24 
 D’estimar-ho oportú o convenient, la Junta Rectora de l’Institut, amb caràcter temporal i 
objectius concrets, i per al seu assessorament, podrà constituir les comissions que es 
considerin adients. 
 
 Article 25 
 Les Comissions d’Assessorament de l’Institut estaran integrades pel nombre de persones 
que en cada cas determini la Junta Rectora, la qual també en prescriurà les funcions. Els 
membres escollits hauran de ser persones que tenguin uns coneixements reconeguts en la 
matèria sobre la qual han d’assessorar. 
 
 Article 26 
 Les Comissions d’Assessorament de l’Institut tendran únicament caràcter informatiu i/o 
consultiu. Els informes, dictàmens, recomanacions o suggerències que emetin es duran a la 
Junta Rectora per a la seva ulterior tramitació i resolució si procedeix. 
 
 Article 27 
 El règim de sessions i treballs de les Comissions d’Assessorament s’ajustarà al què es 
determini en cada cas. La Presidència recaurà en el/la President/a de la Junta Rectora, o en qui 
delegui. El/la Director/a de l’Institut també en serà membre, assumint la funció del Secretari. 
 

CAPÍTOL VI 
DEL PERSONAL 

 
 Article 28 
 L’Institut disposarà del personal necessari, el nombre, categoria, funcions i retribucions 
del qual es determinarà en les plantilles i pressuposts elaborats per la Junta Rectora i aprovats 
pel Ple de Consell. 
 La institució podrà assignar personal funcionari o laboral a l’Institut amb la finalitat de 
coadjuvar a dur a bon terme els seus objectius. Aquest personal no s’integrarà a la plantilla de 
l’Institut, i es regularà per la seva pròpia reglamentació, sense perjudici que els serveis que es 
prestin a l’Institut es remuneraran amb càrrec al pressupost de la mateixa, exceptuant els casos 
en què s’estableixi una altra fórmula entre el Consell i l’Institut. 



 
 Article 29 
 L’Institut nomenarà el personal que, sense ser funcionari del Consell, necessiti per als 
seus propis serveis, i cobrirà els seus llocs de feina d’acord amb la plantilla aprovada i 
mitjançant els procediments que, en cada cas, siguin determinats per la Junta Rectora, amb 
estricte sotmetiment al que disposa l’article 103 en relació amb el 91, ambdós de la Llei de 
Bases de Règim Local. Aquest personal quedarà sotmès a la legislació laboral i, en cap cas, 
aquests nomenaments conferiran la condició de funcionaris del Consell a aquells que els hagin 
ostentat, sense perjudici que s’ls pugui reconèixer, als efectes pertinents, el temps de relació 
laboral amb l’Institut com si fossin serveis a l’administració. 
 

CAPÍTOL VII 
DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 
 Article 30 
 L’Institut ajustarà el seu desenvolupament econòmic al seu pressupost, que, una vegada 
redactat per la Junta Rectora, serà elevat al Consell Insular en Ple per a l’aprovació oportuna. 
 
 Article 31 
 Els llibres de comptabilitat, així com els de balanços i liquidacions anuals de l’Institut 
seran visats per l’Interventor del Consell Insular. Aquests balanços i liquidacions anuals, una 
vegada hagin estat sancionats pel Consell Insular en Ple a proposta de la Junta Rectora, se 
subjectaran a les normes establertes per les disposicions legals vigents. 
 
 Article 32 
 En la preparació i redacció dels balanços, així com en la tècnica comptable, l’Institut 
s’acomodarà a les normes establertes per a les Entitats Locals, a la Llei 39/1988, reguladora 
de les Hisendes  Locals i a la Instrucció de comptabilitat per a la Ad. Local aprovada per 
l’Ordre de 17 de juliol de 1990, sense perjudici d’aquelles modalitats que es considerin 
convenients per a la major claredat, eficàcia i control de la gestió econòmica i se subjectarà en 
cada moment al que resulti de la normativa vigent. 
 

CAPÍTOL VIII 
DEL RÈGIM JURÍDIC 



 Article 336 
 Els acords i resolucions del president i de la Junta Rectora, seran recurribles en alçada, 
davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca. 
 Les resolucions del director de l’institut seran recurribles en alçada davant la presidència 
de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.  

  
Article 347 

 L’Institut es regirà pels Estatuts presents, pels Reglaments i Ordenances que es dictin en 
desenvolupar-los i pels acords dels òrgans de govern vàlidament adoptats. En les qüestions no 
previstes expressament, s’estarà al que resulti de la Llei de Bases de Règim Local i els seus 
Reglaments i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com pel que sigui d’aplicació de la Llei 
57/2003 de 16 de desembre de mesures per la modernització del govern local.  
 La contractació administrativa de l’Institut es regirà pel RDLeg.2/2000 de 16 de juny pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i normes 
concordants.   
 El patrimoni de l’Institut es regirà pel RD 1372/86 de 13 de juny pel que s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, la Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de 
les Administracions Públiques i concordants. 
 Tot això  respecte els preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica.   
 

CAPÍTOL IX 
DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’INSTITUT 

 
 Article 35 
 La modificació d’aquests Estatuts s’haurà d’ajustar als mateixos tràmits seguits per a la 
seva aprovació. 
 

 Article 36 
 L’Institut es dissoldrà per acord del Consell Insular adoptat en Ple. 
 
 Article 37 
 A la dissolució de l’Institut en serà el successor universal el Consell Insular de Mallorca. 
 

Disposició transitòria 
 

 El personal que actualment està adscrit a l’Hipòdrom Son Pardo passarà a  dependre de 
L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, amb total respecte als drets perfeccionats en el 
moment del canvi de titularitat i sense perjudici del seu dret a participar en els proveïments de 
llocs de treball que promogui el CIM. 
 

Disposició final 
 
 Els presents Estatuts entraran en vigor a partir de la seva publicació en el “Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”, i un cop transcorregut el termini que 
assenyala l’article 65,2 de la Llei de Bases de Règim Local. 

                                                 
6 Article redactat de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 3 de maig de 2004. 
7 Article redadact de conformitat amb l’Acord del Ple del Consell de data 3 de maig de 2004. 
 



 No obstant l’anterior, l’efectivitat dels presents Estatuts restarà demorada fins a 
la constitució de dit l’Institut.  
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