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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de novembre del 2000, s'aprovà la Llei del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
Palma, a 29 de novembre del 2000
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
LLEI DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
DE LES ILLES BALEARS.
Exposició de motius.
L’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala com un
dels deures dels poders públics el facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix en
l’article 9 que les institucions d’autogovern, en acompliment de
les finalitats que els són pròpies, promouran la llibertat, la
justícia i el progrés socioeconòmic entre tots els ciutadans de
les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així com la
seva participació en la vida política, cultural, econòmica i social.
L’article 10.18 del mateix text legal estableix com a
competència exclusiva de la comunitat autònoma el foment del
desenvolupament econòmic de la comunitat, d’acord amb les
bases i la coordinació general de l’activitat econòmica.

L’article 11.8 de l’Estatut atribueix a la comunitat autònoma
en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, quan pertoqui, en
els termes que aquesta estableixi, el desenvolupament legislatiu
i l’execució en matèria d’ordenació i de planificació de l’activitat
econòmica de la comunitat en l’exercici de les competències
assumides en el marc de l’Estatut.

D’altra banda, l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, introduït mitjançant la reforma feta per la Llei
orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de
participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de
proposta en matèria econòmica i social, i deixa la regulació de
la composició, la designació dels membres, l’organització i les
funcions a una llei posterior, i amb això s’acompleix el que
s’estableix en la norma institucional bàsica de la comunitat.
D’altra banda, la profunda imbricació entre el sistema productiu
de Balears i la problemàtica ecològica i ambiental, aconsella la
incorporació d’aquesta perspectiva als criteris de composició
del grup III del Pla, de les comissions del treball que al seu
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moment s’han de crear i, en definitiva, dels mateixos informes
i treballs del Consell.
És, doncs, un deure dels poders públics facilitar instruments
i reforçar, institucionalment, les vies de comunicació i
participació dels ciutadans a través d’organitzacions i
associacions representatives d’interessos econòmics i socials.
Conscients d’això, es crea, mitjançant aquesta llei, el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears com a marc estable i
permanent de comunicació i diàleg, tant dels agents econòmics
i socials entre si, com d’aquests amb l’Administració
autonòmica, sense oblidar-ne la configuració com a òrgan de
consens i reforç de la participació d’aquests agents en la presa
de decisions. Respon, doncs, a la legítima aspiració dels agents
econòmics i socials perquè les seves opinions i els seus
plantejaments siguin tinguts en compte a l’hora d’adoptar
decisions que puguin afectar els interessos que els són propis.
La Llei atribueix al Consell Econòmic i Social un conjunt de
funcions que s’adeqüen a la finalitat i els objectius que en
crear-lo es persegueixen, i se’l dota de personalitat jurídica i
d’organització pròpia i d’un règim de funcionament diferenciat,
tot això per garantir la imparcialitat d’aquest òrgan en l’exercici
de les seves funcions.
Les característiques bàsiques que informen sobre aquesta
Llei són: la independència i la imparcialitat, la varietat i la
pluralitat en relació amb l'origen dels seus membres, una funció
consultiva àmplia, que es materialitza mitjançant l'emissió de
dictàmens en relació amb l'activitat normativa del Govern en
matèria socioeconòmica i laboral i, per acabar, una capacitat
d'autonomia i d'organització àmplies, que es concreten en
l'elaboració del seu reglament d'organització i funcionament i en
la previsió d'un règim pressupostari propi.
La regulació actual, dins el marc exposat abans, suposa la
creació i la posada en funcionament d'un òrgan consultiu, la
màxima virtut del qual resideix a configurar una plataforma de
trobada i de diàleg amb els agents econòmics i socials que
contribueixi a la recerca de solucions positives per als
interessos de tota la societat de les Illes Balears.

Títol I. Disposicions generals.
Article 1. Naturalesa i règim jurídic.
1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i
social de les Illes Balears.
2. El Consell Econòmic i Social es configura com a ens de dret
públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d'actuar, que disposa d'autonomia orgànica i funcional per
acomplir-ne les finalitats. En qualsevol cas, les relacions entre
aquest i el Govern i l'Administració de la comunitat autònoma,
s'articularan a través de la conselleria competent en matèria de
treball.
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3. La seva seu és a la ciutat de Palma, sense perjudici que pugui
fer-ne sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.

h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb
l'estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals
i d’ocupació.

Article 2. Funcions.

i) Qualsevol altra assignada per llei.

1. Corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
les funcions següents:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, en
relació amb les matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei i projectes de decrets que
regulin matèries socioeconòmiques, laborals i
d'ocupació, tret de l'avantprojecte de llei de pressuposts
generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de
disposicions administratives que afectin
substancialment l'organització, les competències o el
funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord
amb l’establert en una llei, sigui obligatori consultar-lo.

2. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva presidència,
pot sol·licitar tota la informació complementària sobre els
assumptes que se li sotmetin a consulta, sempre que aquesta
informació sigui necessària perquè n'emeti el dictamen. Així
mateix, pot demanar el parer d'institucions, d'entitats o de
persones amb notòria competència tècnica en les matèries
relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
3. Amb caràcter previ a l’emissió de dictàmens, informes o
estudis el Consell Econòmic i Social podrà obrir un tràmit
d’audiència per tal que hi participin, segons la matèria tractada,
les organitzacions sindicals i empresarials que no formin part
del Consell i que siguin representatives en un sector productiu
o laboral específic en l’àmbit de les Illes Balears, ja que superen
el deu per cent dels delegats sindicals o de la representativitat
empresarial. Aquest tràmit serà preceptiu en els supòsits
prevists a les lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article.
Article 3. Termini d'evacuació de dictàmens.

b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, en
relació amb les matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que
regulin matèries socioeconòmiques, laborals i
d'ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin
el Govern o les entitats i les organitzacions que integren
el Consell, en la forma que es determini en el Reglament
d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a
iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i
laborals d'interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l'aprovació
de l'avantprojecte de llei de pressuposts generals, on
s'inclouran propostes i recomanacions en relació amb el seu
contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer
semestre de cada any, una memòria, en la qual retrà compte
de les activitats realitzades i podrà exposar els suggeriments
i les observacions que consideri oportunes en relació amb
la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.

1. El Consell Econòmic i Social ha d'emetre els dictàmens
establerts en les lletres a) i b) de l'apartat primer de l’article
segon, en el termini d’un mes. En el cas que en la tramesa de
l'expedient es faci constar de manera expressa i raonada la
urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la
recepció. Havent transcorregut el termini corresponent sense
que s’hagi emès dictamen, aquest s'entendrà evacuat amb els
efectes que legalment o reglamentàriament fossin procedents.
2. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu aquest
article hagi de ser sotmès a dictamen del Consell Consultiu de
les Illes Balears, l'expedient per trametre inclourà el dictamen del
Consell Econòmic i Social que hi hagués recaigut.
Títol II Composició del Consell Econòmic i Social.
Article 4. Composició.
El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de
trenta-set membres, els quals han de tenir la condició política de
ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb la distribució
següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en
representació de les organitzacions empresarials.

f) Elaborar el seu reglament d'organització i funcionament.

c) El grup II estarà integrat per dotze membres en
representació de les organitzacions sindicals.

g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del
Consell Econòmic i Social.

d) El grup III estarà constituït per dotze membres distribuïts
de la manera següent:
- Un representant del sector agrari.
- Un representant del sector pesquer.
- Un representant del sector d'economia social.
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- Un representant de les associacions de consumidors
i usuaris.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de les organitzacions representatives
dels interessos de les entitats locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions
que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi
ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o
mediambiental, elegits entre persones amb especial
preparació i de prestigi reconegut en l'àmbit
corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i
dos a proposta del Govern de les Illes Balears.
Article 5. Designació i nomenament.
1. Els membres del Consell Econòmic i Social representants del
grup I seran designats per les organitzacions empresarials més
representatives en l'àmbit de les Illes Balears, en proporció a la
seva representativitat, d'acord amb el que estableix la disposició
addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual
s'aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.
2. De la mateixa manera, es designaran els membres integrants
del grup II, que correspondrà a les organitzacions sindicals més
representatives, de conformitat amb el que disposen els articles
6.2 i 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat
sindical.
3. Els membres del grup III seran designats pel Govern de les
Illes Balears, havent consultat les institucions, entitats i
associacions de rellevància en cada sector.
4. El Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver
rebut les propostes i les designacions corresponents, els
nomenarà mitjançant decret.
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d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta
l'exercici del càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes
Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del
Consell, només en allò que fa referència a la Presidència, en
una votació realitzada a aquest efecte.
j) Per defunció.
2. El cessament s'acordarà per decret del Consell de Govern. En
els casos prevists en els apartats f) i g) es requerirà l'audiència
de la persona interessada i l'informe del Ple del Consell
Econòmic i Social.
3. Qualsevol vacant anticipada, que no sigui per acabament de
mandat, serà coberta per l'organització, l’associació o la
institució que correspongui, en la forma establerta per a la
designació o proposta respectives. El mandat del nou membre
finalitzarà al mateix temps que el de la resta dels integrants del
Consell Econòmic i Social.
Article 8. Incompatibilitats.
La condició de membre del Consell Econòmic i Social és
incompatible amb l'exercici dels càrrecs o de les funcions
següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.

Article 6. Mandat.
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social serà
de quatre anys, a partir del seu nomenament, i serà renovable
per períodes de la mateixa durada.
2. Havent expirat el període del mandat corresponent, els
membres del Consell Econòmic i Social seguiran en funcions
fins a la presa de possessió dels nous membres.
Article 7. Cessament.
1. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les
seves funcions per alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en
promogueren el nomenament.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del
Consell Econòmic i Social i, en el cas de renunciar-hi el
president o la presidenta, pel Govern.

b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del
Parlament Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre
càrrec que impliqui mandat representatiu de l’Estat, de les
comunitats autònomes, dels consells insulars o de les
entitats locals.
d) Es mantenen en servei actiu les persones que són
funcionaris públics i tenen la condició de membres del
Consell, si han optat per aquesta situació. Els membres del
Consell i les persones que n'ocupin la Presidència o la
Secretaria General, que siguin funcionaris i que, per la seva
dedicació especial, no puguin optar per seguir en servei
actiu, passaran a la situació de serveis especials.
e) Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic
i Social són compatibles i, en el moment de la presa de
possessió, s'ha de realitzar la declaració jurada
corresponent de compatibilitat o, si és procedent, la
renúncia expressa al càrrec.
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Títol III. Òrgans i funcionament del Consell Econòmic i Social.
Article 9. Dels òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Consell Econòmic i Social s'estructura en òrgans
unipersonals i en òrgans col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.
Article 10. President.
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per
decret del Consell de Govern, a proposta conjunta dels
consellers competents en matèria econòmica i de treball,
havent-ho consultat prèviament amb els grups de representació
que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de
tenir el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones
membres del Consell.
2. Correspondrà al president del Consell Econòmic i Social
l'exercici de les funcions següents:

3. Els vicepresidents substituiran el president, per l'ordre de
prelació que fixi el Ple, en els supòsits de vacant, absència o
malaltia i podran exercir, a més, les funcions que expressament
els delegui el president.
Article 12. Secretaria General.
1. La Secretaria General és l'òrgan d'assistència tècnica i
d'administració del Consell Econòmic i Social i el dipositari de
la fe pública en relació amb els seus acords.
2. El titular de la Secretaria, que no té qualitat de membre del
Consell Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec
lliurement pel Consell de Govern, a proposta presentada,
conjuntament, pels consellers amb competències en matèria
econòmica i de treball.
3. Les funcions de la Secretaria General són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la
Comissió Permanent i de les comissions de treball.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la
seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords
que s'hi adoptin.
c) Custodiar la documentació.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels
dictàmens, dels vots particulars i d’altres documents
confiats a la seva custòdia.

a) La direcció i representació de la institució.

e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials .

b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidirles quan li correspongui i moderar-ne el desenvolupament.

f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se
li encomanin especialment.

c) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Ple i de les
comissions.

g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les
convocatòries corresponents per a les sessions dels òrgans
col·legiats.

d) Exercir el vot de qualitat en el cas d'empat en les
votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i
disposar-ne l’acompliment.
f) Les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.

Article 11. Vicepresidents.
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents
elegits pel Ple, per majoria simple en votació secreta, a
proposta, cadascun d'ells, dels membres representants de les
organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les
Illes Balears.

h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb
la seva firma i la del president, del fet que no es duguin a
terme les sessions degudament convocades, així com de les
causes que motiven aquesta situació i del nom de les
persones que, no obstant això, són presents en el lloc i a
l'hora prevists per a l'inici de la sessió no duta a terme.
i) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per
delegació expressa del Ple i totes aquelles que, sense ser
particularitzades, siguin inherents a la condició de secretari.

Article 13. Del Ple del Consell Econòmic i Social.
1. El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat
del Consell Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels
seus membres, sota la direcció del president i assistit pel
secretari general.
2. Són competències del Ple:
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a) Elaborar i aprovar el Reglament intern d'organització i
funcionament per majoria de dos terços dels seus membres
i trametre'l al Consell de Govern perquè l'aprovi i el publiqui.

8. El Reglament d’organització i funcionament desplegarà la
manera en què el Consell Econòmic i Social documentarà cada
un dels seus dictàmens.

b) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell
Econòmic i Social.

Article 15. La Comissió Permanent.

c) Adoptar els acords que corresponguin respecte de
l'exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell
Econòmic i Social.
d) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del
president del Consell, d'acord amb el que disposen els
articles 7.1 i 10.1 d'aquesta llei.

1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president i
assistida pel secretari general, tendrà les competències que es
determinin reglamentàriament i aquelles que li pertoquin per
delegació del Ple.
2. La Comissió Permanent estarà integrada pel president i dos
vocals per cada un dels grups que composen el Ple, elegits per
majoria simple pel Ple, a proposta de cada un dels grups
respectius.

e) Aprovar la memòria anual.
Article 16. Les comissions de treball.
f) Elegir els vicepresidents.
g) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera
expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
Article 14. Funcionament del Ple.
1 . El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una
vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter
extraordinari a iniciativa del president, de la Comissió
Permanent o d'un nombre de membres que en representin un
terç del total.
2. El Ple del Consell Econòmic i Social quedarà vàlidament
constituït, en primera convocatòria, quan hi assisteixin, com a
mínim, dos terços dels seus membres, incloent-hi el president.
En segona convocatòria, serà suficient l'assistència de la meitat
més u dels seus membres.
Si no hi fos present el secretari general, el president
designarà, d'entre tots els membres presents, la persona que
hagi de realitzar les funcions de secretari en aquella sessió.
3. Els acords del Ple s'adoptaran per majoria dels seus membres,
excepte en els casos en què, d'acord amb aquesta llei, s'exigeixi
una majoria especial.
4. El president desfarà els empats mitjançant el seu vot de
qualitat.
5. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària
poden formular vots particulars que, havent-los signat, s'uniran
a l'acord adoptat.
6. Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici
que, en determinats casos o circumstàncies, pugui donar-se
audiència als grups representatius d’activitats econòmiques o
socials d’acord amb el que disposa l’article 2.3 d’aquesta llei.
7. Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de
Dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no
són vinculants. L’emissió dels dictàmens es realitza d'acord
amb el que disposa aquesta llei.

1. Les comissions de treball són grups d'estudi per elaborar
informes, projectes o propostes per sotmetre'ls al Ple del
Consell Econòmic i Social.
2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui
oportunes i en determinarà la composició i la durada. En la
composició de les comissions de treball que es creïn s'ha de
respectar la proporcionalitat dels diferents grups que integren
el Consell Econòmic i Social.
3. Quan hagin de tractar-se qüestions que afectin
específicament els sectors corresponents, poden intervenir en
les sessions de les comissions de treball, en els termes prevists
en el Reglament d’organització i funcionament, els
representants de les entitats representatives d’interessos
econòmics o socials que no formin part d’aquesta institució.
Títol IV Règim economicofinancer i de personal del Consell
Econòmic i Social.
Article 17. Règim econòmic.
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a l’acompliment
de les seves finalitats, amb els recursos econòmics que a
aquest efecte se li assignin en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de
pressuposts, la qual trametrà al Govern amb els efectes prevists
en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès a la fiscalització
i al control pressupostari de la Intervenció General de les Illes
Balears.
Article 18. Règim de personal.
1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social hi estarà
vinculat mitjançant relació subjecta a dret laboral. La selecció
del personal del Consell s'ha de fer mitjançant convocatòria
pública i d'acord amb els sistemes basats en els principis de
mèrit i capacitat.
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2. Els funcionaris i les funcionàries, després d’haver elaborat la
relació corresponent de llocs de feina, i en els termes que
aquesta estableixi, poden ser-hi destinats en comissió de
serveis.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999.
Disposició final primera.

Article 19. Indemnitzacions.
Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la
percepció, si n'és el cas, d'indemnitzacions per despeses de
desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que es
duguin a terme, d'acord amb el que disposin el Reglament
d'organització i funcionament i altres disposicions dictades per
a l'aplicació d'aquesta llei.

El Govern de les Illes Balears pot dictar les normes
reglamentàries i les disposicions administratives que siguin
necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta llei.
Els consellers d'Interior i d'Hisenda i Pressuposts habilitaran
els mitjans necessaris per dotar el Consell Econòmic i Social
dels mitjans personals i materials necessaris per al seu
funcionament.

Disposició addicional primera.
Disposició final segona.
S'afegeix a l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l'apartat que es
relaciona a continuació amb el contingut literal següent:

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 22 de novembre del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

j) El president i els vicepresidents del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, quan aquests càrrecs siguin
retribuïts.
Disposició addicional segona.
Quan alguna de les organitzacions representades en el
Consell Econòmic i Social sofrís alteració de la seva
representativitat, de conformitat amb la normativa en cada cas
aplicable, el Consell Econòmic i Social adaptarà la configuració
al nou estat en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’acreditació d’aquesta circumstància
Disposició transitòria primera.
1. Dins del termini dels trenta dies següents a l'entrada en vigor
d'aquesta llei, es designaran els membres del Consell Econòmic
i Social.
2. Havent-se fet les designacions, el Consell de Govern, dins
dels trenta dies següents, els nomenarà i convocarà la sessió
constitutiva. En aquesta sessió, i mentre no siguin nomenats el
president i el secretari, ocuparan aquests càrrecs els membres
de major i menor edat, respectivament.
Disposició transitòria segona.
S'autoritza el Govern per efectuar les dotacions necessàries
en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per al funcionament del Consell fins que se
n’aprovi el pressupost.
Disposició transitòria tercera.
El Reglament d'organització i funcionament s'ha de redactar
en el termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta llei.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 21 de novembre del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4476/00, relativa a previsió als pressuposts
generals de l'Estat per a l'any 2001 de la col·laboració amb
les Illes Balears en el Fons de rehabilitació d'espais turístics
de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a què col·labori en la dotació econòmica del “Fons de
rehabilitació d’espais turístics a les Illes Balears”, mitjançant la
previsió en els pròxims Pressuposts Generals de l’Estat i
vinents d’una partida econòmica de deu mil milions de pessetes
anuals."
A la seu del Parlament, 23 de novembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Mentre no s'aprovi el Reglament d'organització i
funcionament del Consell Econòmic i Social, hi serà d'aplicació
directa la regulació continguda en el capítol II del títol II de la

El Ple del Parlament, en sessió de dia 21 de novembre del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

RGE núm. 4480/00, relativa a rebuig al Projecte de llei de
modificació de la Llei orgànica sobre els drets i les llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i quedà
aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

B)

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears denuncia el flagrant
incompliment de la llei per part del Govern de l’Estat en
l’aprovació del reglament d’aplicació. La data límit marcada per
la mateixa llei (disposició final sisena), que és el 12 de juliol de
2000, ha estat absolutament ignorada.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4748/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per garantir
el subministrament elèctric a Eivissa. (BOPIB 70 de 17 de
novembre del 2000).

2. El Parlament de les Illes Balears denuncia la divulgació
massiva de notícies negatives sobre la immigració, que
criminalitzen aquesta realitat social, genera un clima d’alarmisme
social i fomenten el racisme i l’exclusió. Aquest clima fa tot
l’efecte de ser una maniobra orquestrada per justificar la
reforma i cercar el suport de la opinió pública. Se’ns presenten
els/les immigrants com un perill real o potencial, i se’ns amaga
la realitat més pregona: que són persones que l’únic que
cerquen és la supervivència.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Innovació
i Energia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a practicar un gir radical en la política d’immigració, que deixi
definitivament de basar-se de forma exclusiva en el control dels
fluxos migratoris i l’actuació policial i, d’acord amb el títol i
l’esperit de l’actual llei en vigor, desenvolupi una política
global fonamentada en la integració, la igualtat i la facilitació de
la regularització de situacions administratives. Aquesta nova
política també ha d’incloure ambicioses iniciatives de
cooperació per al desenvolupament amb els països d’origen de
la immigració, única via eficaç perquè els seus ciutadans no es
sentin obligats a haver de marxar.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4782/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
cementiris. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

4. El Parlament de les Illes Balears assumeix el compromís de
la lluita clara per unes lleis, una organització i un model de
convivència basat en la interculturalitat i el mestissatge i el
respecte als drets de totes les persones que es troben a les
nostres illes, independentment del seu lloc d’origen i el seu
estatut legal, i insta totes les administracions públiques de les
Illes Balears a fer seu aquest compromís, adoptant les mesures
oportunes perquè tots els immigrants que es troben aquí vegin
atesos els seus drets i les seves necessitats."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)

A la seu del Parlament, 23 de novembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4787/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a disposició
reglamentària que fixa els criteris de catalogació dels jocs i
esports tradicionals. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4783/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acumulació de residus
a Son Reus. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4790/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de caça, control
i aprofitament de cabres assilvestrades. (BOPIB 70 de 17 de
novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)

1.3. TEXTOS REBUTJATS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4788/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ubicació de l'alberg juvenil
d'Eivissa. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, rebutjà la Moció RGE núm.
4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca. (BOPIB
núm. 70 de 17 de novembre del 2000).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4789/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ubicació de l'alberg juvenil
de Formentera. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm. 4785/00
ni 4786/00.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de novembre del 2000, quedaren ajornades les dues
preguntes de referència, presentades pels diputats Hble. Sr.
Joan Flaquer i Riutort i Hble. Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a
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inconstitucionalitat de l'ecotaxa i a destinació de la finca d'es
Torretó a Menorca, respectivament (BOPIB núm. 70, de 17 de
novembre d'enguany), atesa la petició presentada pel Govern
mitjançant l'escrit RGE núm. 4286/00.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a declaració institucional contra la violència
cap a les dones.
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Palma, a 29 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent per
tal que sigui debatuda davant el ple de la Cambra.
PROPOSICIÓ DE LLEI
DE CONSELLS INSULARS
Exposició de motius

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de novembre del 2000, s'aprovà per assentiment la
declaració institucional següent:
"El Parlament de les Illes Balears, amb motiu de la celebració
del Dia Internacional contra la violència de gènere, el proper dia
25 de novembre, acorda:
Manifestar davant l'opinió pública la més enèrgica
condemna i repulsa per les morts de les dones assassinades per
les seves parelles, així com manifestar la seva solidaritat amb les
dones i els seus fills o filles víctimes de maltractaments i amb
les seves famílies.
Manifestar el compromís de tota la Cambra per contribuir a
eradicar la violència cap a les dones, mitjançant accions
específiques des de les diferents instàncies autonòmiques, així
com el suport i la col·laboració amb les associacions de dones.
I, en darrer lloc, aquest parlament sol·licita a tota la
ciutadania que el dia 25 de novembre es manifesti en contra de
la violència cap a les dones com a mostra del rebuig social que
aquesta ens provoca".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de novembre del 2000, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4938/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consells insulars.

I
Les Illes Balears són una realitat geogràfica i històrica
plural, desigual i diversa de difícil articulació en un sistema
conjunt d'institucions políticoadministratives. La Constitució
Espanyola del 1978 establí una nova organització territorial
mitjançant el títol VIIIè, que incidí doblement -i en sentits
aparentment contraposats- sobre l'estructuració institucional a
les Illes Balears. D'una part, l'article 141.4 permetria dotar les
illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera d'una
administració pròpia a través dels respectius consells insulars.
De l'altra, la Constitució determinà que les Illes Balears podrien
articular-se en comunitat autònoma dotada d'una organització
institucional conjunta (Assemblea Legislativa, President,
Consell de Govern i Tribunal Superior de Justícia) de caràcter
interinsular.
La nova organització territorial de l'Estat fixada per la
Constitució s'establí amb desigual celeritat a les Illes Balears,
fet altament indicatiu de les complexes dificultats que haurien
d'afrontar els pobles insulars a l'hora de dotar-se d'un nou
sistema institucional que donàs a la vegada satisfacció a la
voluntat d'autogovern de cada illa i s'articulàs com un sistema
de cooperació harmònica de caire interinsular. La primera passa,
rebuda amb general satisfacció, fou la desaparició de la vella
Diputació Provincial de Balears (1812-1979), substituïda per un
sistema preautonòmic plural format pel Consell General
Interinsular de les Illes Balears i pels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera (1979-83). La Llei
Orgànica 2/1983, de dia 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, significà una nova passa endavant quan les
Illes Balears quedaren constituïdes en comunitat autònoma. Un
dels elements fonamentals de l'Estatut d'Autonomia fou, sense
dubte, la integració dels consells insulars dins la naixent
Comunitat Autònoma.
II
L’Estatut d’Autonomia en la seva versió inicial de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, féu ús de la possibilitat
atorgada per l’article 141.4 de la Constitució Espanyola. Però no
es limità a dotar les Illes Balears d’una administració pròpia en
forma de consells insulars (article 5.1). Inclogué aquestes
organitzacions, sense qualificar-les de manera expressa i formal
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d’institucions de la comunitat autònoma, en el títol que s’hi
dedicava, amb la finalitat evident de fer d’aquestes la peça
mestra de la construcció descentralitzada de l’Administració
pública a l’interior de la comunitat autònoma. Així resultava de
l’establiment a l’article 39 de l’Estatut d’un llistat de
competències en les quals s’havia de concretar la previsió en
els articles 18.2 i 37 de la doble dotació competencial dels
consells insulars conformement a la lògica de la legislació
bàsica de règim local i del mateix Estatut d’Autonomia. El model
final venia prefigurat tant en el principi consagrat a l’article 5.2,
com a la prescripció de l’article 42, referit a l’administració
pública de les Illes Balears, de l’exercici per part de la comunitat
autònoma de les seves funcions administratives a través dels
consells insulars. D’aquesta manera, els consells insulars
s’integraven plenament en l’arquitectura de la comunitat
autònoma sense cap minva de la seva condició d’entitats de
l’Administració Local i sense perjudici, per tant, de
l’enquadrament del seu règim institucional en el grup normatiu
encapçalat per la legislació bàsica del règim jurídic de les
Administracions públiques i, en el seu context, la reguladora de
les bases del règim local.

definició de les competències dels consells insulars com a
pròpies i delegades, i la previsió, endemés, de l’assumpció per
part d’aquests de la gestió ordinària de serveis i activitats
autonòmiques; tot això en perfecta sintonia amb la legislació
reguladora del règim d’aquests consells. La integració
adequada de la gestió insular així determinada amb
l’autonòmica per tal d’assegurar l’eficàcia i la coherència en la
satisfacció dels interessos públics, s’assegurava mitjançant
l’atribució al Govern de la comunitat autònoma de facultats de
coordinació de l’exercici de les competències pròpies i de
control, a més, del de les delegades; prescripcions igualment
perfectament conformes amb la referida legislació reguladora
del règim jurídic dels consells insulars. Les previsions de la llei
es tancaven amb l’ordenació del sistema de finançament de les
competències traslladades a la instància insular.

Actualment no hi ha cap dubte ni reserva sobre l’encert de
la solució originària de l’Estatut d’Autonomia, sense perjudici
de la seva predeterminació constitucional. En conjugar la
integració del govern i l’administració pròpia de les Illes Balears
el respecte a la seva característica essencial; autonomia actuada
pels propis ciutadans a través del mecanisme democràtic de la
representació, assentà les bases d’una configuració de la
comunitat autònoma d’acord amb la del seu territori i població,
que combina adequadament la unitat i la pluralitat, gràcies a la
capacitat directiva i coordinadora de la instància comuna,
asseguradora de la gestió dels interessos de l’arxipèlag i la
solidaritat interinsular, i la capacitat gestora de la fonamental
instància insular, garant de l’adaptació de l’acció pública
administrativa a les circumstàncies específiques de cada illa o
agrupació d’illes per al cas d’Eivissa i Formentera.

III

L’evolució ulterior fins avui no ha fet més que confirmar i
desenvolupar la solució descrita.
La Llei del Parlament de les Illes Balears 5/1989, de 13
d’abril, de consells insulars, constituí una primera passa
decisiva en la consolidació i concreció del model estatutari
d’Administració Pública a les Illes Balears. Per començar,
confirmà la condició d’entitats de l’Administració Local dels
consells insulars, remetent el seu règim institucional a la
legislació de règim local (la bàsica de l’Estat i l’autonòmica de
desenvolupament) en el marc del bloc de la constitucionalitat
(Constitució Espanyola i Estatut d’Autonomia) [article 1].
Resolt satisfactòriament així l’entroncament de les previsions
estatutàries amb l’ordenament regulador de les Administracions
públiques, atribuí també als consells insulars la condició
d’institucions de la comunitat autònoma, perfectament
compatible, d’aquesta manera, amb la d’entitats locals (article
6). I extragué d’aquesta determinació com a conseqüència, a
més de l’atribució als consells insulars de la iniciativa
legislativa en el Parlament i de la representació ordinària del
Govern de les Illes, el desenvolupament per part d’aquests de
les comeses següents: l’exercici de competències de la
comunitat autònoma i la col·laboració en el desenvolupament
i l’execució dels acords del seu Govern. I això des de la

La llei comentada ha obert i ha presidit el procés de
transferències de competències a l’empara de l’inicial article 39
de l’Estatut d’Autonomia fins ara verificat i l’afiançament
institucional dels consells insulars com a esglaó bàsic de
l’Administració pública de la comunitat autònoma.

L'Estatut d'Autonomia deixà, a pesar d’això, el tema dels
consells insulars com una "qüestió oberta": se'ls reconeixien
amplíssimes previsions de competències, però haurien d'ésser
futures lleis del Parlament de les Illes Balears que, en el futur les
materialitzarien. Deixar aquest tema d'articulació institucional
dels consells insulars com una "qüestió oberta" s'ha demostrat
una mesura políticament prudent i assenyada. En el transcurs
del temps, les forces polítiques de les Illes Balears han pogut
constatar el funcionament d'una comunitat autònoma sense
conflictes rellevants amb els consells insulars. L'evidència dels
fets ha permès un plantejament assossegat i racional d'una
correcta articulació institucional per a les Illes Balears. A la fi,
les forces polítiques de les Illes han coincidit en un
plantejament institucional harmònic entre el govern de cada illa
exercit pel consell insular i l'imperatiu d'una articulació
interinsular materialitzada a la comunitat autònoma, atès que
només l'autogovern de cada illa i l'articulació en una comunitat
interinsular permetrien impulsar a les Illes Balears un futur de
progrés per a tots els ciutadans.
Per donar satisfacció a la voluntat d’autogovern de cada
illa, articulada com un sistema de cooperació harmònica de caire
interinsular, i en aplicació de l‘article 39 de l’Estatut
d’Autonomia i de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells
¡insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat, fins ara,
les dotze lleis d’atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa ¡ Formentera, i les vuit al Consell Insular
de Mallorca, següents:
1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’urbanisme ¡ habitabilitat.
2. La Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de règim local.
3. La Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’informació turística.
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4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i assistència social.
5. La Llei 13/1993. de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’inspecció
tècnica de vehicles.
6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural,
de dipòsit legal de llibres ¡ d’esports.
7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs
aquàtics, reguladora del procediment ¡ de les infraccions ¡
sancions.
8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de
competències als consells ¡insulars de Menorca i d’Eivissa ¡
Formentera en matèria d’ordenació turística.
9. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors.
10. La Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als consells ¡insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.
11. La Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als
consells ¡insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
12. La Llei 12/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències
als consells ¡insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.
Després de la primera reforma de l’Estatut d’Autonomia, a
través de la Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, essencialment
centrada en l’ampliació de les competències de la comunitat
autònoma, la segona, substanciada a la Llei Orgànica 3/1999, de
8 de gener, a més d’ocupar-se de qüestions competencials, ha
ratificat la condició d’entitats locals dels consells insulars
sense perjudici de reforçar i precisar la seva integració personal
en l’entramat institucional de la comunitat autònoma,
concretament a través del Parlament; ha incrementat la llista de
competències transferibles als consells i n’ha millorat el sistema
de finançament. És a dir, doncs, que les successives reformes
de la norma institucional de la comunitat autònoma han vengut
a confirmar i potenciar la solució donada a la seva organització
territorial, especialment pel que fa a la seva dimensió
administrativa, pel seu text originari i, per tant, el
desenvolupament legislatiu del qual havia estat objecte.
El principi de descentralització anima per complet
l’ordenació estatutària de l’organització territorial de
l’Administració pública a les Illes Balears. Cabalment
l’increment del grau de descentralització de la comunitat, en
relació amb la Llei del 1989 i a través de la potenciació del paper
dels consells insulars com a seu ordinària de la funció executiva
i Administració indirecta de la comunitat autònoma, constitueix
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l’objectiu de la llei present. Aquest objectiu en cap cas no pot
complir-se, com ja hem raonat, recreant l’organització i el
funcionament dels consells insulars per al compliment de
tasques autonòmiques, al marge de la disposició institucional
de què els dota la legislació bàsica estatal, concretament la de
règim local. Aquesta manera de procedir només seria possible
sobre la base d’una inexistent íntegra interiorització de la
instància insular, malgrat sigui només a efectes de la seva
dimensió com a institució autonòmica, a la qual l’Estatut
d’Autonomia no dóna suport en absolut. Implicaria, en tot cas,
una construcció dels consells insulars que infringiria, per
defraudació objectiva, la legislació bàsica de règim jurídic de les
Administracions públiques pertinent, conformement amb el
mateix Estatut d’Autonomia. I per acabar, però no en darrer lloc,
per disfuncional, es desacreditaria per si mateixa. L’única opció
vàlida consisteix, doncs, a articular la dimensió autonòmica dels
consells insulars amb la local que els és consubstancial, per a
la qual cosa la legislació bàsica de règim jurídic i, en particular,
la de règim local, ofereix, per la seva flexibilitat, un marc
suficient, sobretot tenint en compte que el règim dels consells
insulars integra un règim especial.

El desplegament legal de totes les potencialitats dels
consells insulars en la construcció del sistema de govern i
administració de la comunitat autònoma, és a dir, en la seva
dimensió autonòmica, ha de basar-se en i no desnaturalitzar la
condició subjectiva única dels dits consells com a entitats
locals territorials, que compten en el nostre ordre constitucional
amb una posició pròpia en l’organització territorial de l’estat
sencer, basada en l’autonomia, de la posada al servei de
l’expressat sistema autonòmic de la qual justament es tracta.
Així es desprèn de les consideracions següents:

1a. La Constitució, a l’article 141.4, inscrit en el capítol dedicat
a l’Administració Local, defineix directament la instància
territorial insular que completa, per als arxipèlags, la
determinació general de l’organització territorial de l’estat,
prescrivint la seva administració pròpia en forma de cabildos o
consells, als quals estén amb naturalitat la garantia de
l’autonomia que estableix per a tota l’Administració Local.
Per això mateix, la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local ha pogut incloure en els articles 1.2
i 3.1 les illes com a entitats locals territorials necessàries
precisament pel que aquí importa, en l’arxipèlag balear.

2a. L’Estatut d’Autonomia és congruent amb la Constitució i la
referida Llei estatal en qualificar inequívocament els consells
insulars com a institucions de govern de les Illes i en remetre la
seva regulació a la legislació bàsica estatal i a una llei
autonòmica en el marc de la Constitució i del mateix Estatut.
D’aquí que a l’hora de delimitar les competències de la
comunitat autònoma, el propi Estatut enquadri la relativa a
l’organització, al règim i al funcionament de les institucions
d’autogovern autonòmic exclusivament en el marc de la
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia (article 10.1); descrigui
la relativa al règim de responsabilitat patrimonial administrativa
distingint la comunitat autònoma de l’Administració Local,
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expressió aquesta que comprèn, per tant, municipis o illes
(article 11.1); al·ludeixi a la referida a aquesta administració local
amb l’expressió igualment omnicomprensiva de règim local
(article 11.2); i determini la que té per objecte l’estatut dels
funcionaris per relació, diferenciadament, amb l’administració
de la comunitat autònoma i l’Administració Local (article 11.4).
3ª. Concorda amb les anteriors determinacions estatutàries
l’enumeració exhaustiva de les institucions pròpies o
estrictament autonòmiques amb ocasió de la definició de
l’organització institucional autonòmica com la integrada pel
Parlament, el Govern i el President de la comunitat autònoma
(article 18.1), reiterant seguidament el caràcter d’institucions del
govern i l’administració de les corresponents illes dels consells
insulars, constituïts de conformitat amb la Constitució i el
mateix Estatut d’Autonomia (article 18.2).

IV
En el plànol de l’Administració pública el que hem exposat,
la importància del qual és evident en tant que inscrit
sistemàticament en el títol dedicat justament a les institucions
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es correspon
perfectament amb la previsió de la creació i estructuració per
aquesta comunitat autònoma d’una administració pública
pròpia, sense perjudici que la mateixa comunitat exerceixi les
seves competències administratives a través, entre d’altres ens
i organismes precisament dels consells insulars. És clar que
aquesta darrera prescripció comporta causa del principi de
descentralització consagrat, per a tota l’organització territorial
de la comunitat autònoma, a l’article 5.2 de l’Estatut
d’Autonomia i troba la seva principal manifestació
competencial a l’article 39.
Cabalment el tenor literal d’aquest precepte competencial és
ben expressiu en el sentit de la interpretació que es
desenvolupa: són els consells insulars com a tals els que, sense
canviar per això de naturalesa o caràcter, tenen la facultat
d’assumir, a més de les competències que els corresponguin
d’acord amb la legislació de règim local, la funció executiva i la
gestió en l’àmbit de les competències de la comunitat
autònoma. Aquesta facultat d’assumpció de competències
sobre tot el cicle executiu en les matèries definides
estatutàriament a favor de la comunitat autònoma, confirma
plenament l’opció per una organització territorial i una
articulació de l’Administració pública descentralitzades i amb
el centre de gravetat situat justament a la instància insular. Així
ho corrobora, finalment i des de la perspectiva complementària
dels recursos econòmics, el sistema de finançament definitiu
dels consells insulars.
Precisament per això, l’Estatut s’ocupa –recentment, de bell
nou, a la seva reforma del 1999- de travar el govern autonòmic
i l’insular, recorrent per a això a la tècnica de la confusió, en la
seva composició personal, del Parlament de les Illes Balears i
els Plens dels consells insulars; recurs innecessari en un altre
cas.
En conseqüència: els consells insulars són administracions
locals que, en tant que tals, són també, a certs efectes i amb un
abast determinat, institucions de la comunitat autònoma.

Aquests efectes i aquest abast es recondueixen, pel que ara ens
interessa, a la vocació de centres de gravetat de la funció
executiva en l’àmbit de la comunitat autònoma i
d’administracions indirectes d’aquesta; vocació que, sens
dubte, ha de tenir repercussions significatives en l’organització
i el funcionament intern dels consells insulars. La realització de
la vocació al·ludida implica la del model de màxima
descentralització territorial prefigurat a l’Estatut: el consell
insular passa a ser simultàniament, sense alterar-ne la pròpia
lògica, govern i administració autònoma dels interessos
peculiars de l’illa i administració indirecta –coma regla generalal servei dels interessos autonòmics. No per això hi deixarà
d’haver una administració directa de la comunitat autònoma,
incardinada en el seu govern, si bé quedarà circumscrita a les
tasques de suport d’aquest, especialment en les formulacions
de polítiques generals i en la coordinació administrativa insular
indirecta que en tot cas li són pròpies, i a la prestació directa
d’aquells serveis públics concrets de caràcter interinsular pel
seu objecte i aquells en els quals estigui implicada la solidaritat
interinsular i la igualtat mínima de condicions de vida a totes les
Illes.

V
L’Administració de les Illes Balears ha d’afrontar un doble
repte. D’una banda, adaptar el seu tamany i estructura a les
exigències del principi d’Administració comuna o única com a
resultat de la descentralització. D’una altra, abandonar el fort
intervencionisme, enrobustir les seves potestats
constitucionalment imprescindibles i deixar a la lliure iniciativa
social l’activitat en sectors subjectes ara a una regulació
excessiva i que han de passar a regir-se per un règim
d’intercanvis lliure i jurídicament segur. L’articulació amb els
nivells estatal i local exigeix una vertadera redefinició del paper
de l’Administració autonòmica que ha d’afrontar una correcta
comprensió de les seves responsabilitats, ha de contribuir a
reduir la pretensió d’omnipresència de l’Estat i s’ha de situar de
forma raonable respecte de l’Administració local. Tot això,
essent conscients que l’Administració no és un fi en si mateixa,
sinó una funció de servei als ciutadans.
En aquesta direcció, l’Administració de les Illes Balears ha
d’aspirar a què es reconeguin amb claredat i d’una vegada per
totes els principis constitucionalment i estatutàriament
sancionats de neutralitat, legalitat, eficàcia, economia,
descentralització, subsidiarietat, atenció al fet insular,
coordinació i cooperació, en el marc de la doctrina de
l’Administració Única, com a reflexió general sobre el
funcionament de l’aparell públic, que intenta clarificar el marge
dels poders públics perquè l’Estat, les comunitats autònomes
i els ens locals puguin desenvolupar millor la seva funció
constitucional, i fer possible a la fi l’aprovació definitiva de la
vertadera assignatura pendent de l’Administració: la
importància de l’organització.

VI
El Consell Consultiu de les Illes Balears, com a superior
òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aprovà, per unanimitat, el dia 5 de gener del 2000, el dictamen
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1/2000, relatiu a l’avantprojecte de llei de consells insulars. En
aquest dictamen es proclamen les exègesis següents:
1a. “Hay que hacerse a la idea de que el “gobierno” de los
consells insulares en Baleares, como los de los cabildos en las
Islas Canarias, y el de las Diputaciones provinciales de régimen
común, es un “gobierno” distinto del gobierno del Estado y del
gobierno de las Comunidades autónomas”.
2a. “Está claro que los Consells Insulars que, genéticamente
son corporaciones locales, pueden recibir, por vía de adición a
las competencias que les correspondan como tales “entes
territoriales” intermedios un “plus” de atribuciones, en función
del art. 39 del Estatuto, relacionado con el 18 y el 36, entre
otros, de dicho Texto”.
3a. “Sólo facultades para gestión y ejecución del Ordenamiento
jurídico aplicable a las materias integradas en las transferencias
o delegaciones competenciales hechas por la Comunidad
Autónoma a los Consells Insulars, podrán reputarse ajustadas
a Derecho y, por tanto, otorgables por aquélla a éstos.”
4a. “No podrá, en cambio, ser objeto de “transmisión” a los
Consells Insulars la potestad normativa reglamentaria. Ésta, del
mismo modo que la normativa legislativa radica en el
Parlamento Balear, no podrá traspasar, en beneficio de los
Consells Insulars, el área de actuación del Govern de les Illes
Balears, a título de prevención genérica”.
5a. Dintre de les funcions del control i de la fiscalització del Ple
dels Consells Insulars sobre l’actuació dels òrgans de govern,
s’ha d’estimar la interposició de recurs d’alçada davant el Ple
contra les decisions dels òrgans de govern insular o de
qualsevol dels seus membres, en cas contrari es marginaria el
Ple de la corporació insular. “en otras palabras, el Consell
Insular per se o como suele decirse su Pleno, a título de órgano
representativo de dicho Consell, quedará “marginado” frente a
las decisiones del Govern insular y de sus órganos, pues
carecerá de oportunidad para revisarlas a través de los
susodichos recursos de alzada”.
6a.”En resumen, el principio de legalidad (art. 9º de la
Constitución española) conectado a las normas de la Ley de
Bases del Régimen Local que han sido objeto de glosa en los
párrafos anteriores, conduce a la conclusión de que las
facultades “decisorias” de los Consells Insulars, en su cualidad
orgánica indisputable de Corporaciones Locales, radican única
y exclusivamente en el Pleno y en la Comisión de Gobierno,
encabezados por el Presidente. Ello significa que el “poder” de
los Consells, a fuer de concepto sustancial que se manifiesta y
exterioriza en el ejercicio de dichas facultades decisorias, se
centra en los Diputados, democráticamente elegidos,
integrantes de los susodichos Pleno y Comisión de Gobierno,
dirigidos por el Presidente de la institución, según exige el
invocado art. 141 de la Constitución”.
7a. “La conjugación de estos matices con lo razonado en la
Consideración Octava respecto al Pleno, la Comisión de
Gobierno y la Presidencia de los Consells Insulars, abona la
tesis de que cuanto se elabore, instrumente o articule por la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con los
Consells Insulars, no podrá traspasar los límites marcados en
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la expresada Ley de Bases. De aquí que, tanto por la vía de las
leyes del Parlament balear como por la de los Reglamentos que
engendre el Govern de les Illes Balears, no podrán producirse
“apartamientos” en Derecho de las estructuras establecidas en
las normas comentadas en la Consideración Octava en punto
a órganos y atribuciones de los núcleos de poder, con
facultades decisorias, de Pleno y Comisión de Gobierno,
encabezados por el Presidente del correspondiente Consell, sin
perjuicio de la instauración de órganos complementarios a tenor
del art. 32 de la Ley de Bases del Régimen Local.”
Aquests pronunciaments del Consell Consultiu de les Illes
Balears serveixen de guia i orientació per a la redacció de la llei
present.
Així mateix, en el debat social previ a la tramitació
parlamentària d’aquesta llei cal destacar, com a una de les fites
punteres l’anomenat “Document de Menorca”, de dia 21 de
gener del 2000, assumit per totes les formacions polítiques,
excepte una, les conclusions del qual també han servit de marc
per a la redacció de la llei present.
VII
Aquesta llei, aprovada en l’exercici del títol competencial
regulat a l’article 11.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, utilitza tota la potencialitat fixada per l’anomenat Pacte
Local, les darreres mesures legislatives bàsiques dictades per
al desenvolupament del govern local, entre d’altres, la Llei
11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de modificació de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals. En la nova distribució de
competències entre el President de la Corporació i el Ple
corporatiu, es reforcen les competències executives de la
Presidència i s’assignen al plenari les competències normatives,
com a principi general, ja que també disposa de les
competències executives de major importància o
transcendència.
Aquesta llei s’estructura en un títol I, que regula les
disposicions generals; un títol II, relatiu a l’organització dels
consells insulars; un títol III, dedicat al funcionament i règim
jurídic dels consells insulars; un títol IV, sobre les funcions i les
competències dels consells insulars, tot i que s’hi diferencien
les competències transferides de les competències delegades,
s’hi regulen els instruments de cooperació i la Comissió
Tècnica Interinsular; i un títol V, sobre el finançament dels
consells insulars, amb una expressa referència al Fons de
Compensació Interinsular, el qual es troba pendent de
regulació; i tres disposicions addicionals, una transitòria, una
derogatòria i dues finals, que tanquen aquesta norma legal, la
qual constituirà una eina per fer realitat el principi d’eficàcia
administrativa dintre del marc d’un Estat social i democràtic de
Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
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Títol I. Disposicions generals

Títol II. Organització dels consells insulars

Article 1. Objecte de la llei.

Article 6. Potestat d’autoorganització

L’objecte de la llei present és regular els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, d’acord amb
l’establert a la Constitució espanyola, a l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, a la legislació bàsica de l’Estat en matèria de
règim local i en matèria de règim jurídic de les administracions
públiques que siguin aplicables a les entitats locals, i a tota
aquella que, en desenvolupament d’aquesta, aprovi el
Parlament de les Illes Balears.

1. Els consells insulars establiran la seva organització d’acord
amb aquesta llei, en el marc del que es disposa a la legislació
bàsica de l’Estat en matèria de règim local i en matèria de règim
jurídic de les administracions públiques que siguin aplicables
a les entitats locals, i a tota aquella que, en desenvolupament
d’aquesta, aprovi el Parlament de les Illes Balears.

Article 2. Funcions dels consells insulars.
Correspon als consells insulars el govern, l’administració i
la representació respectiva de les illes de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera i de les illes adjacents a aquestes, els
quals gaudiran d’autonomia per a la gestió dels seus
interessos.
Article 3. Composició
Cada consell insular serà integrat pels diputats elegits per
al Parlament de les Illes Balears a les illes de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, en els termes assenyalats
als articles 37 i 38 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Article 4. Naturalesa jurídica.
1. Els consells insulars són corporacions de caràcter
representatiu i institucions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
2. En la seva condició d'ens públics, els consells insulars
gaudeixen de les potestats pròpies de les administracions
públiques territorials.
Article 5. Relacions interadministratives.
1. Les relacions entre els tres consells insulars i el Govern de
les Illes Balears es regeixen pels principis establerts a la
legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local i en matèria
de règim jurídic de les administracions públiques, i, en especial,
pels de lleialtat, de respecte a l’autonomia, de cooperació i de
coordinació.
2. Sense perjudici de la coordinació a què es refereix aquesta
llei, el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, a fi
d’articular de manera adequada la col·laboració i la cooperació
recíproca, podran:
a) Subscriure convenis de col·laboració.
b) Acordar plans i programes d’actuació conjunta.
c) Exercitar conjuntament la iniciativa econòmica, mitjançant
la creació de consorcis o de societats mixtes.

2. El Ple de cada consell insular, a través del seu reglament
orgànic, podrà crear òrgans complementaris als que es
preveuen en el marc legal a què es refereix el punt anterior i
desconcentrar-hi les competències atribuïdes als òrgans de
govern i administració diferents del Ple.
Article 7. Òrgans complementaris.
1. La composició dels òrgans complementaris s’acomodarà a la
proporcionalitat existent entre els distints grups polítics
representats a la corporació insular, i el president nomenarà els
representants, titulars i suplents, que designi cada grup polític
per formar-hi part.
2. Alternativament, els òrgans complementaris poden estar
formats per un dels membres de cada grup polític representat a
la corporació insular; en aquest cas, les votacions es dirimiran
ponderant-se el nombre de vots amb que cada grup polític
compta en el Ple del consell insular.
3. Si existeixen en els òrgans complementaris dels consells
insulars representants d’altres administracions públiques i de
les organitzacions representatives d’interessos socials, aquests
sols tendran veu i no vot.
Article 8. Òrgans de govern.
1. Coma òrgans necessaris, a tots els consells insulars hi haurà
un president, un o més vicepresidents, el Ple i la Comissió de
Govern.
2. Són òrgans complementaris dels consells insulars les
comissions informatives, la Comissió Especial de Comptes, els
consells sectorials i els òrgans desconcentrats i descentralitzats
per a la gestió de serveis públics, que, en el seu cas, creï una
llei del Parlament de les Illes Balears o el reglament orgànic del
consell insular respectiu.
3. El president serà elegit pel Ple d’entre els seus membres,
d’acord amb la legislació electoral general.
4. La Comissió de Govern serà integrada pel president, pels
vicepresidents i pels consellers insulars nomenats i separats
lliurement per la presidència. El nombre de membres de la
Comissió de Govern que la presidència pot nomenar no podrà
ser superior al terç del nombre legal de membres de la
corporació insular. A l’efecte del còmput no es tendran en
compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre
total de consellers insulars.

BOPIB núm. 72 - 1 de desembre del 2000
5. El vicepresident o vicepresidents són lliurement designats
pel president d’entre els membres de la Comissió de Govern.
Article 9. El Ple del consell insular.
1. Correspon, en tot cas, al Ple:
a) Elegir i destituir el president del consell insular, de
conformitat amb el que disposa la legislació electoral
general.
b) Distribuir l’exercici de la funció executiva i la gestió de les
competències atribuïdes mitjançant una Llei del Parlament
de les Illes Balears.
c) Exercir el control i la fiscalització dels òrgans de govern,
a través de debats, preguntes i mocions sobre la seva
actuació i d’altres que s’estableixin al reglament orgànic.
d) Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les
Illes Balears.
e) Aprovar definitivament la memòria a què es refereix
l’article 42.b) d’aquesta llei.
f) Designar els representants, titulars i suplents, del consell
insular a la Comissió Tècnica Interinsular.
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m) Aprovar definitivament els contractes i atorgar
concessions de tot tipus, quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els
500.000.000 milions de pessetes, així com els contractes i
concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior
a quatre anys en tot cas i els plurianuals de durada inferior
quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
n) Aprovar definitivament els projectes d’obra i de serveis
quan sigui competent per a la seva contractació a concessió
i quan encara no siguin prevists en els pressuposts.
o) Aprovar la transferència de competències, serveis i
activitats a entitats en les quals participi el consell insular,
així com la delegació de competències o l’encomanda de
gestió d’activitats materials, tècniques i de serveis a altres
administracions públiques.
p) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de
feina i la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, i el
número i règim del personal eventual.
q) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

g) Rebutjar les propostes de la Comissió Tècnica
Interinsular de competències a atribuir, a títol de
transferència o a títol de delegació.
h) Aprovar definitivament el reglament orgànic del consell
insular, les ordenances i els reglaments insulars, incloent-hi
les que corresponguin a les competències atribuïdes per la
comunitat autònoma, en el cas que aquestes comportin la
potestat reglamentària externa.
i) Aprovar definitivament el pla insular de cooperació a les
obres i serveis municipals, així com els altres plans d’àmbit
insular.
j) Aprovar definitivament l’exercici de la iniciativa
econòmica, la insularització d’activitats en règim de
monopoli i la forma de gestió del servei corresponent, així
com la creació d’ens públics de caràcter institucional i de
societats mercantils.
k) Aprovar i modificar els pressuposts, determinar els
recursos propis de caràcter tributari, autoritzar les despeses
en l’àmbit de la seva competència, així com aprovar-ne
provisionalment els comptes, tot això d’acord amb el que
disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
l) Concertar operacions de crèdit la quantia acumulada de
les quals a l’exercici econòmic excedeixi del 10% dels
recursos ordinaris, excepte les de tresoreria, que els
correspondran quan l’import acumulat de les operacions
vives a cada moment superin el 15% dels ingressos corrents
liquidats a l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el
que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

r) Adquirir béns o drets, quan el seu valor superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan
sigui superior a 500.000.000 milions de pessetes; així com
aprovar les alienacions patrimonials en els supòsits
següents:
1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles
que siguin declarats de valor històric o artístic i no
estiguin previstes en el pressupost.
2. Quan, estant previstes en el pressupost, superin el
percentatge i la quantia que s’indiquen per a les
adquisicions de béns.
s) Plantejar conflictes de competències a altres entitats
locals i demés administracions públiques.
t) Exercitar accions judicials i administratives i la defensa de
la corporació en matèries de competència plenària.
u) Resoldre els recursos d’alçada.
v) Acordar la revisió d’ofici dels seus actes i disposicions
nul·les i declarar la lesivitat de qualsevol acte del consell.
w) Sancionar les infraccions administratives greus i molt
greus, sempre que això no correspongui a altres òrgans,
segons la legislació aplicable.
x) Aquelles atribucions que hagin de correspondre al Ple
per exigir la seva aprovació una majoria especial i aquelles
altres atribucions que les lleis li assignin.
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2. El Ple podrà delegar, en tot o en part, l’exercici de les seves
atribucions en el president i en la Comissió de Govern, llevat de
les assenyalades a les lletres a), b), c), d), g), h), i), k), p), u), w)
i x) del punt 1 d’aquest article.
Article 10. El president del consell insular.
1. El president assumeix la representació màxima del consell
insular i dirigeix i coordina el govern i l'administració d’aquest.
2. Correspon al president:

pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el
disposat a la Llei reguladora de les hisendes locals.
k) Contractar i atorgar concessions de tot tipus, quan el seu
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, els 500.000.000 milions de
pessetes; incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

a) Convocar les sessions del Ple, de la Comissió de Govern
i, si n’és el cas, dels òrgans complementaris, presidir-les i
dirimir els empats amb vot de qualitat.

l) Aprovar definitivament els projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin prevists en el pressupost.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres, la
titularitat dels quals correspongui al consell insular.

m) Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni els 500.000.000 de
pessetes, així com l’alienació del patrimoni que no superi el
percentatge i la quantia indicats en els supòsits següents:

c) Vetllar pel compliment de les disposicions i els acords del
Ple, de la Comissió de Govern i, si n’és el cas, dels òrgans
complementaris.
d) Nomenar i separar el vicepresident o vicepresidents, els
membres de la Comissió de Govern, els consellers insulars
amb delegació especial i els directors insulars d’àrea.
e) Ordenar la publicació dels actes i dels acords del Consell
Insular en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quan sigui
preceptiu.
f) Plantejar davant el Ple la qüestió de confiança.
g) Proposar debats generals al Ple.
h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases
de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de feina i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne
el nomenament; resoldre sobre les seves situacions
administratives o laborals; adoptar les sancions del
personal, incloent-hi la separació del servei dels funcionaris
de la corporació o l’acomiadament del personal laboral,
donant-ne compte al Ple en la primera sessió que realitzi.
Aquesta atribució s’entén sense perjudici de la normativa
bàsica reguladora dels funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional.
j) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el
pressupost aprovat; disposar despeses dins els límits de la
seva competència; concertar operacions de crèdit, amb
exclusió de les contemplades a l’article 158.5 de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el
pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici
econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris,
excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives a cada moment no superi
el 15% dels ingressos liquidats a l’exercici anterior; ordenar

1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el
pressupost.
2. La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric
o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el
pressupost.
n) Signar els convenis i els acords de cooperació.
o) Sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears en els supòsits prevists a la legislació vigent.
p) Exercir les accions judicials i administratives i la defensa
del consell insular en matèries de la seva competència, fins
i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest
darrer supòsit donant-li compte a la primera sessió que
realitzi per a la seva ratificació.
q) Acordar la revisió d’ofici dels seus actes nuls i proposar
al Ple la declaració de lesivitat dels actes dictats pel mateix
president o per altres òrgans.
r) Sancionar les infraccions administratives lleus, sempre
que això no correspongui a altres òrgans, segons la
legislació aplicable.
s) Aprovar inicialment el reglament orgànic del consell
insular, les ordenances i els reglaments insulars, incloent-hi
les que corresponguin a les competències atribuïdes per la
comunitat autònoma, en el cas que aquestes comportin la
potestat reglamentària externa.
t) Aprovar inicialment el Pla Insular de Cooperació, els
altres plans insulars i els projectes d’obres, l’aprovació
definitiva dels quals correspon al Ple.
u) Exercir totes aquelles facultats i atribucions que li
corresponguin de conformitat amb la legislació vigent.
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v) Exercir aquelles altres atribucions que la legislació de
l’Estat o la de les Illes Balears assigni al consell insular i que
no estiguin expressament conferides al Ple o a altres òrgans.
3. El president pot delegar l’exercici de les seves atribucions en
el vicepresident o vicepresidents, en la Comissió de Govern o
en els seus membres. Això no obstant, no poden ser objecte de
delegació les atribucions assenyalades en el punt 1 i en les
lletres a), c), d), f) i), o), p) i q), del punt 2, com tampoc les de
concertar operacions de crèdit, la direcció superior del personal,
la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del
personal laboral.
4. El Reglament orgànic podrà desconcentrar competències del
president en la Comissió de Govern o, si n’és el cas, en altres
òrgans complementaris, amb les mateixes limitacions que s’hi
estableixen per a la delegació.
Article 11. La Comissió de Govern
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classe de personal que presti els seus serveis en la seva
àrea.
2. Proposar al President del consell insular la concessió,
al personal de l’àrea, de premis, distincions i
gratificacions que siguin procedents en virtut d’acords
corporatius o de la legislació general aplicable.
3. Proposar al President del consell insular les
modificacions de la plantilla de personal funcionari, el
catàleg o la relació de llocs de treball, el quadre del
personal laboral i contractat, la plantilla del personal
eventual de l’àrea i proposar el nomenament dels
directors insulars de l’àrea.
b) Exercir la iniciativa, l’impuls, la direcció i la coordinació de
tots els serveis i les activitats de l’àrea i la supervisió
respecte dels serveis dels consellers amb delegacions
especials i dels organismes, amb personalitat jurídica o
sense, diferents de la corporació, adscrits a la dita àrea.

Correspon a la Comissió de Govern:
1. L’assistència a la presidència en l’exercici de les seves
atribucions, per a la qual cosa serà informada de totes les seves
decisions. Aquesta informació tendrà caràcter previ a l’adopció
de la decisió, sempre que la importància ho requereixi.

c) Preparar i proposar a la Comissió de Govern i al President
del consell insular l’adopció d’acords o l’exercici
d’atribucions que els corresponguin respecte de les
matèries de la seva àrea. I també lliurar al conseller executiu
insular de l’àrea d’Hisenda el projecte de pressupost de la
seva àrea, abans del 30 de setembre de cada any.

2. Les atribucions que el president o el Ple li deleguin.
3. Les atribucions que li atorguin les lleis.
4. Les atribucions que, en règim de desconcentració, li assigni
el reglament orgànic de la corporació insular.

Article 12. El vicepresident o vicepresidents
Els vicepresidents substitueixen el president, seguint l'ordre
que els atribueixi el nomenament, en els casos de vacant,
absència o malaltia. Exerciten, endemés, les funcions que els
assigni el reglament orgànic o els delegui el president.

Article 13. Els consellers executius insulars.
1. La Presidència assignarà a tots els membres de la Comissió
de Govern una àrea determinada, perquè la gestionin en règim
de delegació. Un mateix conseller executiu insular pot
responsabilitzar-se de diverses àrees.
2. Els consellers executius insulars tenen, amb caràcter
enunciatiu i amb la facultat de dictar actes administratius i
resolucions que afectin a tercers, les atribucions següents:
a) La direcció directa del personal de l’àrea i, en particular,
les següents:
1. Proposar al President del consell insular l’inici de la
instrucció d’expedients disciplinaris, i també la
prevenció i la proposta de suspensió preventiva de tota

d) Presidir les comissions insulars de la seva àrea, fixar el
seu ordre del dia i presentar les propostes que hagi de
resoldre el Ple.
e) Presidir els consells sectorials de la seva àrea.
f) Autoritzar i disposar despeses que afectin la seva àrea, i
també el reconeixement i la liquidació de les obligacions
subsegüents, tret de les reservades al Ple i a la Comissió de
Govern, i segons les circumstàncies que es recullin, per a
cada exercici, en les bases d’execució del pressupost.
g) Presidir les meses de contractació per obres, serveis,
subministraments, contractes d’assistència, de serveis i de
treballs específics concrets i no habituals que afectin l’àrea.
h) L’atorgament o denegació de llicències, autoritzacions o
permisos en l’exercici de la funció de policia que s’efectuï
en l’àrea, d’acord amb la normativa sectorial reguladora que
correspongui.
i) La incoació d’expedients sancionadors i quan tengui la
delegació del President la imposició de sancions per
infraccions lleus, i elevar la proposta al Ple per als casos
d’infraccions greus o molt greus.
j) La signatura del vist-i-plau de totes les certificacions que
expedeixin els fedataris de la corporació en matèria de la
seva àrea i les comunicacions a la resta d’administracions
públiques, quan no correspongui expressament a la
Presidència, així com les notificacions a les persones
interessades.
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3. El decret de nomenament dels consellers executius insulars
i els posteriors que el modifiquin, que tendran efecte des de
l’endemà de la seva data, tret que s’hi disposi una altra cosa,
han de precisar l’abast de les atribucions del punt anterior i,
també podran fer-la extensiva a altres atribucions pròpies de la
Presidència.
Els decrets esmentats es publicaran en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i se’n donarà compte al Ple a la primera sessió
que es convoqui.
Article 14. Pèrdua de la condició de conseller executiu insular

Article 17. Facultats dels directors insulars d’àrea.
Els directors insulars d’àrea podran:
1. Assistir a les sessions de la comissió de govern i del ple del
consell insular, quan siguin requerits per la presidència o ho
demani un terç dels membres. En aquests supòsits, els directors
insulars d’àrea es limitaran a informar i, si s’escau, a assessorar.
2. Assistir a les sessions de les comissions insulars i d’altres
òrgans col·legiats quan siguin requerits per la presidència o ho
demani un terç dels membres, per assessorar-hi on poden ser
interpel·lats pels membres d’aquells.

Es perd la condició de conseller executiu insular:
Article 18. Atribucions dels directors insulars d’àrea.
1. Per renúncia expressa, que haurà de ser formalitzada per
escrit davant la Presidència del consell insular.
2. Per revocació del nomenament o per pèrdua de la condició de
membre de la Comissió de Govern.

1. Els directors insulars d’àrea tindran, sota la immediata
direcció del conseller executiu insular respectiu, i sense
perjudici de la superior direcció del president del consell
insular, les atribucions següents:

Article 15. Els consellers insulars amb delegació especial

a) Dirigir i gestionar els serveis de la seva àrea.

1. La presidència del consell insular podrà efectuar delegacions
especials en qualsevol conseller insular, per a la direcció i
gestió d’assumptes determinats, que podran contenir
atribucions que impliquin dictar actes resolutoris o la mera
direcció interna de l’activitat de què es tracti, i se’n donarà
compte al ple en la primera sessió que es convoqui.

b) Vigilar i fiscalitzar les dependències que són al seu càrrec.

2 . Els consellers insulars delegats, si n’hi havia, podran ser
convocats a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació insular, dels quals no siguin membres, en què es
tractin assumptes respecte dels quals exerceixin atribucions. En
aquest cas, sols tendran veu i no vot.

d) Establir el règim interior dels serveis que en depenguin.

3. Aquestes delegacions deixaran de tenir efectes des del
moment en què finalitzi el mandat corporatiu, o quan la
Presidència revoqui les atribucions delegades.

c) Proposar al conseller executiu insular la resolució que
consideri procedent en els assumptes de la seva
competència i la tramitació dels quals correspongui a la
direcció insular.

e) Formar part del consell o consells sectorials de la seva
àrea.
2. En el decret pel qual es nomeni Director Insular d’Àrea es
podran precisar, amb la concreció que es consideri necessària,
les funcions específiques que comprenguin l’exercici estricte de
les previstes en el punt 1 d’aquest article.

Article 16. Els directors insulars d’àrea
Article 19. El personal assessor.
1. La Presidència podrà efectuar el nomenament de directors
insulars d’àrea, que tendran efecte des del dia següent al de la
data del decret, tret que s’hi disposi una altra cosa, sense
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. D’aquests nomenaments se n’ha de donar compte al
ple a la primera sessió que es convoqui.
2. El nombre, les característiques i les retribucions d’aquest
personal directiu, que haurà de reunir les condicions
específiques que s’exigeixen als funcionaris que puguin exercir
aquests llocs, els determinarà el Ple de la corporació.
3. S’apliquen a aquest personal directiu les causes
d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres de
la corporació; i formularan, abans de la presa de possessió,
quan es produeixin modificacions i amb ocasió del seu
cessament, davant el secretari general de la corporació insular,
la corresponent declaració de béns i activitats, així com la
declaració d'interessos.

1. El nombre, les característiques i les retribucions del personal
eventual no directiu, serà determinat pel Ple de la corporació al
començament de cada mandat corporatiu. Aquestes
determinacions solament podran modificar-se amb motiu de
l’aprovació dels pressuposts anuals.
2. El nomenament i el cessament d’aquest personal eventual és
lliure i correspon a la presidència de la corporació insular.
Cessaran automàticament, en tot cas, quan es produeixi el
cessament o expiri el mandat de l’autoritat a què presti la funció
d’assessorament.
3. El nomenament d’aquest personal eventual, el règim de les
seves atribucions i la dedicació es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
4. S’apliquen a aquest personal eventual no directiu les causes
d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes pels membres de la
corporació insular, i formularan, abans de la presa de possessió,
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quan es produeixin modificacions i amb ocasió del seu
cessament, davant el Secretari General de la corporació insular,
la corresponent declaració de béns i activitats, així com la
declaració d'interessos.

Títol III. Funcionament i règim jurídic
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declaració de política general o sobre l’aprovació de qualsevol
assumpte o actuació de rellevància política.
Article 22. Debats sobre l’actuació política general
1. El Ple del consell insular farà cada any un debat sobre
l’orientació general de l’acció política dels òrgans de la
corporació insular.

Article 20. Regles específiques de funcionament
1. El Ple del consell insular actuarà en tot cas d’acord amb la
legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local, amb la
particularitat que per a l’exercici de les funcions de control i
fiscalització de les actuacions del president, de la comissió de
govern, dels consellers executius insulars, dels consellers
insulars amb delegació especial i de la resta d’òrgans
complementaris que es puguin crear, hi seran aplicables les
previsions establertes als articles següents.

2. El Ple podrà acordar de convocar una sessió extraordinària a
proposta del president o a sol·licitud, com a mínim, de dos
grups polítics o d’una quarta part dels membres del consell
insular, l’ordre del dia de la qual serà sotmetre a debat la gestió
dels òrgans d’una àrea concreta.
3. En haver acabat qualsevol dels debats a què es refereixen els
punts anteriors, els grups polítics constituïts podran presentar
propostes de resolució, que el Ple haurà de votar en la sessió
que es convoqui a aquest efecte.

2. El règim de funcionament de la comissió de govern serà
l’establert a la legislació de règim local.

Article 23. Preguntes

3. El règim de funcionament dels òrgans complementaris que es
puguin crear serà el que es disposa en aquesta llei, en la
legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local i en matèria
de règim jurídic de les administracions públiques que siguin
aplicables a les entitats locals, i a tota aquella que, en
desenvolupament d’aquesta, aprovi el Parlament de les Illes
Balears.

1. Els consellers insulars podran formular preguntes sobre
temes concrets al president, al vicepresident o vicepresidents,
als consellers executius insulars, als consellers insulars
delegats i als presidents dels òrgans complementaris, si
existeixen, o a alguns dels seus membres. Les preguntes hauran
de presentar-se per escrit, amb indicació de si se’n demana una
resposta oral davant el Ple o una resposta escrita.

Article 21. Mitjans de control i fiscalització.

2. Si se’n demana una resposta oral davant el Ple, el president
inclourà l’assumpte dins l’ordre del dia de la sessió ordinària o
extraordinària que correspongui. A aquest efecte, s’hi aplicarà
el criteri de la prioritat temporal de la presentació de les
preguntes.

1. El Ple del consell insular exercirà el control i la fiscalització de
les actuacions del president, de la Comissió de Govern, dels
consellers executius insulars, dels consellers insulars amb
delegació especial i de la resta d’òrgans complementaris, si
existeixen, pels mitjans següents:
a) Aprovació d’una moció de censura al president i
denegació d’una qüestió de confiança que aquest hi hagi
plantejat.

3. La resposta per escrit a les preguntes s’ha de fer en el termini
de vint dies des de la presentació de la pregunta. Si aquest
termini s’incompleix, el president del consell inclourà la
resposta a l’ordre del dia de la sessió plenària següent, on rebrà
el tractament previst per a les preguntes amb resposta oral.

b) Debats sobre l’actuació dels òrgans esmentats.

Article 24. Sol·licitud de documentació

c) Preguntes al president, als consellers executius insulars
o als consellers insulars delegats.
d) Mocions, en els termes establerts en el reglament
orgànic.

1. Per al millor compliment de les seves funcions, els consellers
insulars, amb coneixement previ del portaveu del grup polític
respectiu, tendran la facultat de recaptar les dades, els informes
o els documents que obrin en poder dels òrgans dels consells
insulars.

2. El Ple de cada consell podrà desenvolupar en el seu
reglament orgànic l’exercici dels mitjans de control i fiscalització
al·ludits al punt anterior i respectarà en qualsevol cas el que es
disposa als articles següents. També podrà establir altres
mitjans de control i fiscalització.

2. La sol·licitud es dirigirà, en tot cas, per conducte de la
Presidència del consell insular i s’entendrà concedida per
silenci administratiu, en el supòsit que aquesta no dicti
resolució denegatòria en el termini de cinc dies, comptadors des
de la data de sol·licitud.

3. L’aprovació d’una moció de censura al president o la
denegació d’una qüestió de confiança que aquest plantegi es
regiran pel que es disposa a la legislació electoral general, amb
la particularitat que el president pot plantejar la qüestió de
confiança sobre el seu programa en conjunt, sobre una

3. Podrà denegar-se l’accés a la documentació administrativa en
els supòsits que aquesta vulneri els drets constitucionals a
l’honor, a la intimitat personal o familiar, a la pròpia imatge de
les persones o quan es tracti de matèries afectades per la
legislació estatal de limitació de dades i fitxers informatitzats. En
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tot cas, la denegació de l’accés a la documentació informativa
haurà de fer-se mitjançant resolució motivada.
4. Els serveis administratius dels consells insulars estaran
obligats a facilitar la informació, sense que el conseller insular
n’hagi d’acreditar l’autorització, en els supòsits següents:
a) Quan es tracti de l’accés dels membres de la corporació
insular que tenguin delegacions o responsabilitats de
gestió, a la informació de la pròpia àrea.
b) Quan es tracti de l’accés de qualsevol membre corporatiu
a la informació i la documentació corresponent als
assumptes que hagin de ser tractats pels òrgans col·legiats
dels quals formi part, i també a les resolucions o acords
adoptats per qualsevol òrgan del consell insular.
c) Quan es tracti de l’accés dels membres de la corporació
insular a la informació o als documents de l’entitat local que
siguin de lliure accés per als ciutadans.
Article 25. Potestat reglamentària relativa a les competències
atribuïdes
1. La potestat reglamentària externa sobre les matèries
transferides o delegades per la comunitat autònoma correspon
al Govern de les Illes Balears.
2. Sens perjudici del que es disposa al punt anterior, les lleis de
transferència o de delegació podran atribuir als consells
insulars la potestat reglamentària, tot i que en determinaran
l’abast a cada matèria.

5. Adoptaran la forma de "Resolució del conseller insular
delegat” els actes dels consellers delegats en l'exercici de les
seves competències.
6. Els directors insulars d’àrea dictaran els actes administratius
que pertoqui.
Article 27. Publicitat de les normes dels consells insulars
Les normes reglamentàries dels consells insulars es
publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 28. Règim de recursos.
1. Els actes i acords dels plens dels consells insulars en les
matèries transferides per la Comunitat Autònoma esgoten la via
administrativa, i contra aquests procedirà el recurs
contenciosoadministratiu, en la forma i en els terminis prevists
per la llei reguladora d’aquesta jurisdicció.
2. Contra els actes dictats en les matèries transferides per la
Comunitat Autònoma, per la Presidència del consell insular, per
la Comissió de Govern, pels consellers executius insulars, pels
consellers insulars delegats o pels òrgans complementaris, si
existeixen, procedirà el recurs d’alçada davant el ple del consell
insular.
3. No obstant els punts 1 i 2 anteriors, contra els actes dictats
per òrgans del consell insular en exercici de competències
delegades per la comunitat autònoma, procedirà únicament el
recurs previst a l’article 44 d’aquesta llei.
Títol IV. Funcions i competències dels consells insulars

3. L’exercici de la potestat reglamentària pel Govern de les Illes
Balears, en el supòsit a què es refereix el punt 1 d’aquest article,
es produirà amb el preceptiu tràmit d’audiència del Ple dels
consells insulars durant el procés d’elaboració de la disposició
administrativa de caràcter general de què es tracti, a fi
d’harmonitzar els diferents interessos públics implicats.
Article 26. Forma de les normes i dels actes dels consells
insulars.
La forma de les normes i dels actes que dictin els òrgans
competents dels consells insulars serà la següent:
1. Els actes i les normes que dicti el Ple del consell insular
adoptaran les formes de “Reglament orgànic”, “Ordenança”,
“Reglament”, o “Acord” plenari, segons el que correspongui.
2. Els actes de la Comissió de Govern adoptaran la forma
d’“Acord de la Comissió de Govern”.
3. Els actes i les resolucions del president del consell insular
adoptaran la forma de “decrets de la Presidència del consell
insular".
4. Adoptaran la forma de "Resolució del conseller executiu
insular" els actes dels consellers executius insulars en l'exercici
de les seves competències.

Capítol 1. Disposicions generals
Article 29. Competències
1. Els consells insulars exerceixen les competències que els
atribueixin les lleis de l’Estat i de la comunitat autònoma,
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i la legislació bàsica de
l’Estat en matèria de règim local i en matèria de règim jurídic de
les administracions públiques que siguin aplicables a les
entitats locals, i a tota aquella que, en desenvolupament
d’aquesta, aprovi el Parlament de les Illes Balears.
2. En particular, corresponen als consells insulars les
competències següents:
a) La coordinació dels serveis municipals de l’illa, per tal de
garantir la seva prestació integral i adequada a la totalitat
del territori insular i de substituir els ajuntaments quan la
insuficiència dels seus recursos impedeixin la prestació dels
serveis municipals obligatoris o les funcions públiques
establertes a la Llei reguladora de les bases del règim local.
b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
c) La prestació de serveis públics supramunicipals.
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d) Aprovar els plans insulars d’obres i serveis elaborats en
col·laboració amb els ajuntaments de cada illa, d’acord amb
la legislació vigent en la matèria.
Amb aquesta finalitat els ajuntaments realitzaran les
propostes d’obres que afectin el seu terme, que no podran ser
modificades pel consell insular respectiu, a no ser per causes
justificades i prèvia audiència a l’ajuntament interessat.
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Article 32. Representació del Govern de la comunitat
autònoma
1. Els consells insulars, en l’exercici de la representació
ordinària del Govern de les Illes Balears a cada illa, han de:
a) Vetllar per donar compliment a les lleis i als reglaments de
la comunitat autònoma, tot executant els acords d’aquesta
que els afectin directament.

e) El foment i l’administració dels interessos peculiars de l’illa.
3. L’execució pels consells insulars de competències de
caràcter municipal que tenguin a l’illa l’àmbit més adequat
d’organització, només es podran dur a terme, bé a iniciativa del
consell insular o bé dels municipis afectats, per acords dels
ajuntaments respectius. També es podran dur a terme
mitjançant llei del Parlament de les Illes Balears en aquells
sectors que siguin de la competència legislativa de la comunitat
autònoma.
4. Les transferències i les delegacions de competències que
aprovi la comunitat autònoma, relatives als diversos sectors de
l’acció pública, es duran a terme d’acord amb les previsions
d’aquest títol.
5. Els consells insulars són obligats a mantenir, respecte dels
serveis corresponents a les competències i funcions
transferides, el nivell d’eficàcia que tenien abans de la
transferència.

b) Rebre, registrar i donar curs a les instàncies, els
documents, les reclamacions o recursos que hi siguin
presentats, adreçats a l’Administració de les Illes Balears.
c) Establir, en les respectives seus, una oficina d’informació
general al públic sobre els serveis de l’Administració de les
Illes Balears.
d) Representar, a través del seu president, el Govern de les
Illes Balears en els actes oficials que tenguin lloc a l’illa,
llevat dels casos en què hi assisteixi el president de la
comunitat autònoma.
2. L’execució del que disposen els apartats b) i c) anteriors
s’ajustarà al que estableix l’article 49 d’aquesta llei.
Capítol 2. De l’atribució de competències i funcions per la
comunitat autònoma
Article 33. Títols d’atribució

Article 30. Principi de coordinació
En l’exercici de totes les seves funcions i competències, les
relacions entre els consells insulars i l’Administració de la
comunitat autònoma es regiran pel principi de coordinació
establert a l’article 40.1 de l’Estatut d’autonomia.
Article 31. Iniciativa legislativa
1. Els consells insulars podran exercir la iniciativa legislativa
d’acord amb l’article 26.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. Així mateix, podran proposar al Parlament de les Illes
Balears l’exercici de les iniciatives previstes als números 2, 3 i
4 de l’article 28 de l’Estatut d’Autonomia.
2. La iniciativa legislativa dels consells insulars s’exerceix
mitjançant la presentació de proposicions de llei aprovades,
almenys, per la majoria absoluta del Ple de la corporació insular.
L’escrit de presentació de la proposició de llei ha d’incloure els
punts següents:
a) El text articulat de la proposició, al qual s’ha d’adjuntar
una exposició dels motius i dels antecedents necessaris per
poder pronunciar-s’hi.
b) Certificat lliurat pel secretari general de la corporació, amb
el vist-i-plau de la presidència, que acrediti que la
proposició compleix els requisits prevists en aquest article.

1. Les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears als consells insulars poden ser transferides o
delegades.
2. Així mateix, els consells insulars poden dur a terme activitats
de caràcter material, tècnic o de serveis, la competència dels
quals sigui de la comunitat autònoma, en els termes de
l’encomanda corresponent i d’acord amb el que preveu aquesta
llei.
Article 34. Simultaneïtat de l’atribució de les competències
1. Les competències que siguin atribuïdes als consells insulars
per llei del Parlament ho seran simultàniament als tres consells
insulars, com a regla general. Això no obstant, prèviament a la
presentació al Parlament de les Illes Balears de la proposta de
la Comissió Tècnica Interinsular, el plenari de cada consell
insular haurà de pronunciar-se sobre la no acceptació de la
proposta, d’acord amb el procediment previst a l’article 56.2
d’aquesta llei.
2. Si no s’accepta la proposta d’atribució d’una competència,
no podrà ser reclamada dins la mateixa legislatura ni dins el
mateix exercici pressupostari de diferents legislatures.
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Secció 1ª. De les competències transferides

consells insulars de la resolució que, si s’escau, es dicti del
recurs.

Article 35. En general
Article 38. Coordinació de l’actuació dels consells
1. La funció executiva i la gestió de les competències que
s'enumeren a l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears podran ser transferides als consells insulars mitjançant
una llei del Parlament.
2. La transferència comportarà l’atribució als consells insulars
de la titularitat i l'exercici de la competència.
3. Les competències transferides tendran la consideració de
competències pròpies dels consells insulars i, consegüentment,
aquests les exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a l’adequada coordinació amb
l’Administració de les Illes Balears.
Article 36. Contingut de les lleis de transferència

1. D’acord amb l’article 40.2 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, el Govern de les Illes Balears podrà coordinar
l’actuació dels consells insulars quant a l’exercici de les
competències transferides, en els termes dels articles següents.
2. La coordinació requerirà que hi concorrin les dues
circumstàncies següents:
a) Que l’activitat o el servei transcendeixi l’àmbit dels
interessos propis dels consells insulars.
b) Que l’activitat o el servei insular incideixi en els
interessos de la comunitat autònoma o els condicioni de
manera rellevant.

Les lleis de transferència als consells insulars hauran
d’incloure les especificacions següents:

3. La coordinació respectarà en tot cas l’autonomia dels
consells insulars.

1. Referència a la norma estatutària i a la disposició legal, si
s’escau, en què es fonamenti la transferència.

Article 39. Directrius de coordinació

2. Competències l’execució i la gestió de les quals es
transfereixin i especificació de les normes que les regulen.
3. Competències o funcions que es reservin al Govern de les
Illes Balears.
4. Valoració del cost efectiu de la transferència.
5. Mitjans materials, financers i personals que es posin a
disposició de cada consell insular.

1. Mitjançant la seva potestat normativa, el Govern de les Illes
Balears podrà fixar directrius de coordinació de les funcions
transferides en els supòsits prevists a l'article anterior, quan ho
prevegin expressament les lleis d’atribució de competències.
2. Les directrius, que seran vinculants per als consells insulars,
hauran de contenir els criteris generals i hauran de determinar
els objectius i les prioritats d’actuació i, si s’escau, els
instruments de coordinació, adequats a la naturalesa de la
matèria de què es tracti.
Article 40. Altres tècniques de col·laboració

6. Referència a la documentació administrativa relativa a la
funció o al servei la prestació del qual es transfereixi.
7. Formes de control, si s’escauen, i de coordinació.
8. Determinació, si s’escau, de les funcions concurrents i
compartides entre el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, tot establint les formes de cooperació que s'hi hagin
d'establir.
9. Data de l’efectivitat de la transferència.
Article 37. Regles intertemporals
1. Els expedients en tramitació abans de la data d’efectivitat de
les lleis de transferència es traspassaran als consells insulars,
sigui quina sigui la situació procedimental en què es trobin,
perquè els resolgui l'òrgan del consell insular al qual pertoqui.
2. Correspondrà a la comunitat autònoma la competència per
resoldre els recursos administratius contra els actes dictats pels
òrgans d’aquesta amb anterioritat a la data d’efectivitat de la
transferència, encara que el recurs sigui interposat amb
posterioritat. La comunitat autònoma donarà compte als

Sense perjudici de la coordinació general a què es refereix
l’article 30 d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars podran acordar els mecanismes adequats
d’informació mútua i de col·laboració en les matèries que siguin
objecte de transferència.
Article 41. Òrgans de col·laboració
1. Per a la coordinació de les competències a què es refereix
aquesta secció, les lleis de transferència podran crear òrgans de
col·laboració entre les diferents administracions afectades. La
llei haurà de determinar en tot cas el següent:
a) La composició i el funcionament de l’òrgan.
b) Les funcions i l’àmbit material i territorial d’actuació
d’aquest.
2. A aquest efecte, es podran crear conferències sectorials
integrades pel conseller del Govern de les Illes Balears
corresponent, que les presidirà, i pels consellers executius
insulars responsables de l’àrea de cada consell insular.
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Article 42. Tècniques de control

3. La representació i la defensa en judici.

Per assegurar la legalitat i l'eficàcia en l’exercici pels consells
insulars de les competències transferides, i d’acord amb l’article
40.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, es preveuen
les tècniques de control següents:

Article 46. Tècniques de control i de coordinació

1. El Govern de les Illes Balears exercirà la supervisió de
l’actuació dels consells insulars en la gestió de les
competències transferides i podrà proposar al Parlament, si
s’escau, l’adopció de les mesures que es considerin
necessàries.
2. Dins el primer trimestre de cada any, els consells insulars
trametran al Govern de les Illes Balears una memòria sobre la
gestió de les competències delegades, que inclourà els nivells
i la qualitat de les funcions i dels serveis prestats. El Govern
podrà proposar al Parlament les mesures que consideri
necessàries.
Secció 2ª. De les competències delegades
Article 43. En general
1. La funció executiva i la gestió de les competències que
especifica l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears podran ser delegades als consells insulars mitjançant
una llei del Parlament.
2. La delegació consisteix en el traspàs de l’exercici de la funció
executiva i de gestió, sense cessió de titularitat.
3. La llei de delegació concretarà l’abast, el contingut, les
condicions i la durada d’aquesta, com també els mitjans
personals i materials i els recursos que es faciliten per exercir-la.

1643

1. Per assegurar el control i la coordinació de l’execució de les
competències delegades als consells insulars, el Govern de les
Illes Balears podrà:
a) Requerir informació, en qualsevol moment, sobre la
gestió de les competències delegades.
b) Elaborar programes i dictar directrius sobre aqueixa
gestió.
c) Exercir l’alta inspecció sobre els serveis, respecte dels
quals podrà dictar instruccions tècniques de caràcter
general.
d) Formular els requeriments pertinents al president del
consell insular de què es tracti, perquè esmeni les
deficiències observades.
e) Emetre informes preceptius i fins i tot vinculants quan així
ho prevegi la legislació sectorial.
f) Crear òrgans de col·laboració i, en concret, convocar
conferències sectorials sota la presidència del conseller
corresponent del Govern de les Illes Balears, per tractar
sobre la problemàtica general del sector i coordinar
l’adopció de mesures.
2. Les lleis de delegació podran establir altres tècniques de
coordinació i control adequades a la naturalesa de les
competències que es deleguin.
Article 47. Incompliment de la delegació

4. La delegació s’entendrà indefinida, llevat que la llei de
delegació expressi el contrari, sense perjudici d’allò que es
disposa als articles 47 i 48 d'aquesta llei.
Article 44. Impugnació dels actes i acords dictats en exercici
de competències delegades
Contra els actes i els acords que adopti qualsevol dels
òrgans dels consells insulars que exerceixi les competències
delegades per la comunitat autònoma, procedirà, en el termini
d’un mes si l’acte és exprés, el recurs d’alçada davant el Govern
de les Illes Balears.
Article 45. Competències de la comunitat autònoma
En relació amb els actes dictats pels òrgans dels consells
insulars en exercici de les competències delegades, correspon
a la comunitat autònoma:

1. En el supòsit que el consell insular receptor incompleixi les
normes reguladores de la competència delegada o les
obligacions que el desenvolupament de la delegació imposi, el
President del Govern de les Illes Balears li’n recordarà el
compliment i li concedirà, a aquest efecte, el termini necessari,
que no serà mai inferior a un mes, excepte quan aquelles fossin
susceptibles de produir danys greus o irreparables, en les quals
el termini es reduirà a 15 dies.
2. Si aquest advertiment no fos atès en els terminis indicats, el
Govern de les Illes Balears podrà proposar al Parlament de les
Illes Balears la modificació, mitjançant el procediment
d’urgència, de la llei de delegació, per tal de suspendre-la o de
revocar-la. També podrà executar per ell mateix la competència
delegada, en substitució del consell insular, per al cas concret
de què es tracti.
Article 48. Renúncia a la delegació

1. La potestat de revisió d’aquests actes, amb audiència prèvia
del consell insular respectiu.
2. La responsabilitat patrimonial que es derivi de l’actuació dels
consells, llevat que en la llei de delegació s’estableixi una altra
cosa.

1. La renúncia a la delegació per part dels consells insulars
podrà acordar-se en els casos següents:
a) Incompliment per part del Govern de les Illes Balears dels
compromisos assumits en la delegació.
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b) Insuficiència dels mitjans econòmics per a l’exercici eficaç
de les facultats objecte de delegació.

per garantir l’accés de la població al conjunt dels serveis
municipals i la major eficàcia de la prestació d’aquests.

2. L’acord de renúncia que revestirà la forma de proposició de
llei per tal de modificar-ne la llei delegació haurà de ser adoptat,
almenys, per la majoria absoluta del Ple del consell insular, amb
l’audiència prèvia del Govern de les Illes Balears, i es remetrà al
Parlament de les Illes Balears, perquè tramiti aquesta iniciativa
de modificació de la llei que havia atorgat la delegació, pel
procediment d’urgència.

4. La signatura de convenis entre el Govern de les Illes Balears
i els ajuntaments no suposarà de cap manera un
menyscabament de les competències dels consells insulars. El
Govern de les Illes Balears en possibilitarà la participació de les
corporacions insulars a fi d’harmonitzar els interessos públics
afectats.
Article 52. Consorcis

Secció 3ª. De l’encomanda de gestió
Article 49. En general
1. De conformitat amb els articles 44 i 49.5 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears
podrà exercir la gestió ordinària de les seves competències a
través dels consells insulars.
2. El consell insular que en faci la gestió ordinària no tendrà
facultats de resolució sobre les matèries que li hagin estat
encomanades. Això no obstant, podrà dictar els actes
d’instrucció que siguin necessaris per executar les resolucions
derivades de l’encomanda, sempre que no es tracti d’actes de
tràmit susceptible de recurs.
Article 50. Procediment de l’encomanda
L’encomanda de gestió es farà per decret del Govern de les
Illes Balears, amb l’acceptació prèvia del ple del consell insular
corresponent. El decret en concretarà l’abast, el contingut i les
condicions i determinarà la dotació econòmica oportuna que
n’asseguri la prestació efectiva.

Capítol 3. Dels instruments de cooperació
Article 51. Convenis de cooperació
1. Els consells insulars podran subscriure convenis o acords de
cooperació amb la resta d’administracions públiques, en els
quals s’estableixin lliurement els instruments de col·laboració
necessària per a l’assoliment de finalitats comunes d’interès
públic.
2. Mitjançant els convenis de cooperació, les administracions
públiques que els subscriguin podran coordinar les polítiques
de foment adreçades a un mateix sector; distribuir les
subvencions atorgades per una de les parts amb referència a
l’àmbit territorial o de població de l’altra; executar puntualment
obres o serveis que siguin competència d’una de les parts;
compartir les seus, els locals o els edificis que siguin necessaris
per a l’exercici de les competències concurrents; cedir i acceptar
la cessió d’ús de béns patrimonials; desenvolupar activitats de
prestació i adoptar les mesures oportunes per aconseguir
qualsevulla altra finalitat de contingut anàleg al de les anteriors.
3. D’una manera especial, els consells insulars podran
subscriure convenis amb els municipis de la seva jurisdicció

D’acord amb la legislació de règim jurídic de les
administracions públiques, els consells insulars podran
constituir consorcis amb altres administracions públiques per
a finalitats d’interès comú, o amb entitats privades sense ànim
de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic.
Article 53. Societats mixtes
1. Per a la prestació de serveis amb contingut econòmic que no
impliquin l’exercici d’autoritat i que afectin els interessos de
dues o més administracions públiques, podran constituir-se
societats mercantils el capital de les quals pertanyi totalment o
majoritàriament a les entitats afectades.
2. Els acords de constitució, de participació o d’adquisició de
títols representatius de capital de les societats esmentades
seran adoptats per les administracions interessades d’acord
amb el que estableixin les normes reguladores dels respectius
patrimonis.
Capítol 4. De la Comissió Tècnica Interinsular
Article 54. Objecte
1. D’acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria
cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la
Comissió Tècnica Interinsular és l’òrgan encarregat de
proposar al Parlament la distribució de les competències a què
fa referència l’article 39 d’aquest Estatut, així com de fixar el
control i la coordinació que, en cada cas correspongui al
Govern de les Illes Balears, en la mesura en què siguin
assumides per la Comunitat Autònoma per transferència o per
delegació de l’Estat.
2. La transferència o la delegació de competències a què es
refereix el número anterior s'ha de fer d’acord amb el que
disposa aquesta Llei.
Article 55. Composició
1. La Comissió Tècnica Interinsular serà integrada per setze
vocals, designats de la manera següent: quatre, pel Govern de
les Illes Balears i quatre, per cada un dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Aquests setze
vocals tendran els seus corresponents suplents, designats
d’igual manera.
2. La designació dels membres titulars i suplents a què fa
referència el punt anterior es farà pel temps que duri la
legislatura o el mandat.
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Article 59. Informe econòmic
3. Els acords plenaris dels consells insulars que nomenin els
representants titulars i suplents en la Comissió Tècnica
Interinsular han de ser comunicats al Govern de les Illes Balears
dins el termini d’un mes, comptador des del dia en què es
constitueixin els consells insulars.
4. No obstant el que disposa el punt 2 d’aquest article, els
membres titulars i suplents de la Comissió Tècnica Interinsular
cessaran en el seu càrrec quan en siguin revocats per l’òrgan
que els nomenà i, a la mateixa sessió, hi seran designats els
nous membres.
Article 56. Procediment d’actuació
1. La iniciativa per a la presentació de propostes davant la
Comissió Tècnica Interinsular, en aplicació de la disposició
transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, correspondrà als seus membres d’acord amb el seu
reglament d’organització i funcionament, al Govern de les Illes
Balears i als plenaris des consells insulars, com també als grups
parlamentaris i als diputats, en els termes generals que estableix
el Reglament del Parlament de les Illes Balears per a la iniciativa
legislativa.
2. La no acceptació pels consells insulars de l’assumpció de
competències haurà de ser aprovada per majoria absoluta del
Ple dins el termini d’un mes comptador des de la tramesa de la
proposta de la Comissió Tècnica Interinsular i prèviament al
lliurament d’aquesta al Parlament de les Illes Balears perquè en
faci la tramitació corresponent.
Títol V. Finançament dels consells insulars
Article 57. Principis generals
1. Fins que el finançament dels consells insulars quedi cobert
definitivament amb la participació d’aquests en el finançament
de la comunitat autònoma previst a l’article 69 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, la comunitat autònoma
garantirà provisionalment, per llei, els recursos suficients
perquè els consells insulars aconsegueixin un exercici adequat
de les competències que els hagin estat atribuïdes per
qualsevol títol.
2. El finançament provisional que haurà d’assegurar-se serà
igual al cost efectiu dels serveis corresponents, atenent tant als
costos directes com als indirectes, així com a les despeses
d’inversió que corresponguin. Els fons destinats a aquest
finançament hauran de posar-se a disposició dels consells en
un termini oportú, d’acord amb la legislació aplicable, i tendran
caràcter incondicionat.
Article 58. Fons de Compensació Interinsular
Els consells insulars rebran les transferències
corresponents del Fons de Compensació Interinsular d’acord
amb allò que disposi una llei del Parlament.

Els consells insulars inclouran en la memòria anual a què fa
referència l’article 42.b) d’aquesta llei, un informe econòmic
relatiu als serveis i les activitats objecte de delegació. L’informe
haurà d’anar acompanyat de la documentació comptable
necessària per a l’avaluació de la suficiència financera en la
prestació dels serveis i les activitats esmentats.
Disposició addicional primera
Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les
disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que
es facin com a conseqüència de l’exercici pels consells de les
competències atribuïdes per la comunitat autònoma.
Disposició addicional segona
En el termini màxim de sis mesos d'ençà de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, els consells insulars hauran d’aprovar un nou
reglament orgànic d’acord amb les previsions del títol II, en el
qual adequaran la seva organització per a l'exercici de les
competències que els hagin estat transferides o delegades amb
anterioritat.
Disposició addicional tercera
1. D'acord amb el que es preveu a la disposició addicional
quarta de l'Estatut d'autonomia, l'Ajuntament de Formentera
podrà participar en la gestió de les competències que les lleis
del Parlament de les Illes Balears atribueixin al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.
2. L’encomanda de gestió es formalitzarà mitjançant acord del
Ple del consell insular, amb la conformitat prèvia del Ple
l'Ajuntament de Formentera. L'acord d’encomanda de gestió,
que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
concretarà les condicions econòmiques i els mitjans humans i
materials que s'adscriguin.
Disposició transitòria
Mentre no s’aprovin les ordenances fiscals corresponents
a les competències atribuïdes als consells insulars per la
comunitat autònoma, aquests aplicaran les taxes i els preus
públics establerts a la legislació autonòmica vigent.
Disposició derogatòria
1. Queda expressament derogada la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars.
2. Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions
d’igual o inferior rang que s’oposin a aquesta llei, la
contradiguin o hi resultin incompatibles
Disposició final primera
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries en desplegament d'aquesta llei.
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2. En el termini de sis mesos d’ençà de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern de les Illes Balears haurà de presentar
al Parlament un projecte de llei reguladora del finançament
definitiu dels consells insulars.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor en haver transcorregut dos
mesos d'ençà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.”
Palma, 22 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4899/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
gerontològic. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4901/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
la situació que pateix el col·lectiu transsexual. (Mesa de 29
de novembre del 2000).
RGE núm. 4902/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
normalització del fet homosexual. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4903/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució de preservatius. (Mesa de 29 de novembre del
2000).
RGE núm. 4904/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes amb motiu del Dia mundial de la sida. (Mesa de
29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4905/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estadística d'incendis forestals a Menorca. (Mesa de 29 de
novembre del 2000).
RGE núm. 4906/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'helicòpter contractat a Menorca. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4907/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe

tècnic que avaluï la contractació d'un helicòpter. (Mesa de
29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4908/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de prevenció d'incendis forestals. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4909/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4910/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4911/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4912/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4913/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4914/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del projecte d'inversions immaterials d'espais
naturals. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4915/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució dels projectes elaborats per la Direcció General
d'Educació Mediambiental. (Mesa de 29 de novembre del
2000).
RGE núm. 4916/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució d'Intorreg II. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4917/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places a residències. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4918/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places a residències. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
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RGE núm. 4919/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places a residències. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
Palma, a 29 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quants preservatiu ha repartit el Govern de les Illes Balears
a bars i discoteques de les Illes Balears i quants s'han repartit
a locals dirigits a gais a Palma i a Eivissa capital?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Ha encarregat el Govern la redacció del nou pla
gerontològic o pla per a persones majors? En cas afirmatiu, qui
serà l'encarregat de la seva redacció?, quin serà l'equip humà
que el redactarà?, quin serà el cost del projecte?
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears llançar alguna
campanya específica amb motiu del dia 1 de desembre, dia
mundial contra la sida? En cas afirmatiu, indicau-ne el
programa, els objectius i el pressupost.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears destinar en el
pressupost de l'any que ve alguna partida pressupostària
destinada a campanyes d'informació o millora sobre la situació
que pateix el col·lectiu transsexual a les Illes Balears? En cas
afirmatiu, indicau-ne el programa i el pressupost.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina és l'estadística oficial d'incendis forestals a Menorca
de l'estiu dels anys 1998, 1999 i 2000?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Quina és la política del Govern de les Illes Balears referent
a la normalització del fet homosexual i quina partida
pressupostària hi destina per a l'any 2000-2001?
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el cost de l'helicòpter contractat a Menorca per a la
temporada d'estiu 2000? Quantes hores d'actuació s'han
contractat i quant de temps s'ha contractat?
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Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Existeix informe tècnic que avaluï la contractació d'un
helicòpter per a la temporada d'estiu a Menorca? En cas
afirmatiu, remeteu-ne una còpia.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines persones, no funcionàries, han estat contractades
per la Direcció General de Residus i Energies Renovables de la
Conselleria de Medi Ambient amb càrrec a projectes d'inversió
immaterial elaborats per la conselleria? Indicau-ne el nom, la
titulació, la forma de provisió, les funcions, la remuneració i
amb càrrec a quin projecte han estat contractats.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
A data 13 de novembre del 2000 i amb càrrec als
pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient per a l'any 2000,
quins projectes de prevenció d'incendis forestals, ja sigui
obertura de tallafocs, millora de camins o construcció de
dipòsits d'aigua, s'estan executant pel Govern de les Illes
Balears? Indicau-ne el títol o títols, el nombre d'expedient
administratiu, la data de l'aprovació, l'empresa adjudicatària i el
grau d'execució dels projectes.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines persones, no funcionàries, han estat contractades
per la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient amb càrrec a projectes d'inversió immaterial
elaborats per la conselleria? Indicau-ne el nom, la titulació, la
forma de provisió, les funcions, la remuneració i amb càrrec a
quin projecte han estat contractats.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines persones, no funcionàries, han estat contractades
per la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de
Medi Ambient amb càrrec a projectes d'inversió immaterial
elaborats per la conselleria? Indicau-ne el nom, la titulació, la
forma de provisió, les funcions, la remuneració i amb càrrec a
quin projecte han estat contractats.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines persones, no funcionàries, han estat contractades
per la Direcció General de Litoral i Territori de la Conselleria de
Medi Ambient amb càrrec a projectes d'inversió immaterial
elaborats per la conselleria? Indicau-ne el nom, la titulació, la
forma de provisió, les funcions, la remuneració i amb càrrec a
quin projecte han estat contractats.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el grau d'execució d'Intorrec II al dia de la data?

N)

Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines persones, no funcionàries, han estat contractades
per la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient amb càrrec a projectes d'inversió
immaterial elaborats per la conselleria? Indicau-ne el nom, la
titulació, la forma de provisió, les funcions, la remuneració i
amb càrrec a quin projecte han estat contractats.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de places concertades a residències de
persones discapacitades durant l'any 2000? Indicau-ne el
nombre de places a cadascuna, la titularitat de la residència i
l'import del concert.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de novembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)

Quines actuacions del projecte d'inversions immaterials
d'espais s'estan executant al dia de la data? Indicau-ne el grau
d'execució.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de places concertades a residències de
persones assistides durant l'any 2000? Indicau-ne el nombre de
places a cadascuna, la titularitat de la residència i l'import del
concert.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de novembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el grau d'execució al dia de la data, dels projectes
elaborats per la Direcció General d'Educació Mediambiental de
la Conselleria de Medi Ambient amb càrrec als pressuposts del
2000?
Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de places concertades a residències de
persones vàlides durant l'any 2000? Indicau-ne el nombre de
places a cadascuna, la titularitat de la residència i l'import del
concert.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Palma, a 20 de novembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

solars al polígon industrial de Llucmajor. (Mesa de 29 de
novembre del 2000).
RGE núm. 5428/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de
les rebaixes d'estiu. (Mesa de 29 de novembre del 2000).

RGE núm. 4871/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desvinculació del Sr. Ballester de l'Escola Superior de Vela.
(Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4883/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dessaladora a la zona nord de Mallorca. (Mesa de 29 de
novembre del 2000).
RGE núm. 4884/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses de
l'exposició a l'Havana. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 4885/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a biennal a
l'Havana. (Mesa de 29 de novembre del 2000).

Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu creu el Govern que el Sr. Ballester ha
anunciat que es desvincula de l'escola Superior de Vela?
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

RGE núm. 5418/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a funcionament de l'SMAC a Eivissa. (Mesa de 29 de
novembre del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 5421/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
per tal de controlar la legionel·la. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).
RGE núm. 5422/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla que es quedarà la Conselleria de Benestar Social un
cop transferit l'IBAS. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
RGE núm. 5423/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pista d'aventures de Menorca per a l'any 2000. (Mesa de 29
de novembre del 2000).
RGE núm. 5424/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
edició del llibre sobre el Modernisme a les Illes Balears.
(Mesa de 29 de novembre del 2000).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Per quina raó el Molt Hble. President del Govern va votar en
contra de construir una dessaladora a la zona nord de Mallorca
i es va comprometre a fer el contrari en els passadissos del
Parlament davant els mitjans de comunicació?
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 5425/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació
depuradora de Cala Galdana. (Mesa de 29 de novembre del
2000).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 5426/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits
dels tècnics de grau mitjà de Gesma. (Mesa de 29 de novembre
del 2000).

Quines han estat les despeses totals de l'exposició
celebrada recentment a l'Havana, ala qual va assistir el conseller
d'Educació i Cultura?

RGE núm. 5427/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda dels

Palma, a 22 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Quina valoració li mereix a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura l'exposició celebrada recentment a l'Havana a la qual
vostè va assistir?
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Es pensa assumir des de Fires i Congressos la totalitat del
cost d'organització de la Pista d'Aventures de Menorca per a
l'any 2000?
Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Treball per
tal de millorar el funcionament del Servei de Mediació,
Arbitratge i Conciliació (SMAC) a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de novembre del 2000.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques amb les
paraules del Sr. Director General d'Arquitectura i Habitatge
quan deia que la pressa en l'edició del llibre sobre El
modernisme a les Illes Balears només seria una dificultat si s'ha
de fer de nou?
Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines accions s'han realitzat aquest any 2000 per part de
la Conselleria de Sanitat per tal de controlar la legionel·la?
Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa la Conselleria de Medi Ambient que s'iniciaran
les obres de la nova estació depuradora de Cala Galdana, de
Menorca?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quina plantilla es quedarà la Conselleria de Benestar Social
de la secció 75 (IBAS) un cop aquest sigui transferit als
consells insulars?

Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de
novembre del 2000).

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Per què per un lloc de tècnic de grau mitjà una entitat
pública, com és Gestió Sanitària de Mallorca, requereix
diplomatura universitària o superior a les branques de dret,
econòmiques o empresarials?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el pressupost destinat pel Govern de les Illes
Balears a les campanyes d'informació i prevenció de la sida a la
comunitat homosexual a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera per al proper any?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 15 de novembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Quan pensa el Govern de les Illes balears posar a la venda
els solars que té Gestur Balear al polígon industrial de
Llucmajor?
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4858/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a finançament de carreteres de les Illes
Balears. (Mesa de 29 de novembre del 2000).

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Quina valoració ha fet la Conselleria d'Economia, Comerç i
Indústria de les rebaixes d'estiu?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 28 de novembre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 4900/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes d'informació i prevenció de la sida, a contestar

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès el conveni subscrit entre el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l'Estat espanyol per al finançament de les
carreteres de les Illes, conveni amb una participació de l'Estat
en 58.000 milions de pessetes.
Atès que amb el canvi de govern a les Illes Balears ha
canviat la política de carreteres i es vol canviar el Pla director
sectorial de Carreteres per substituir les vies que creen un fort
consum de territori, per altres no tan agressives amb el medi
ambient.
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Atesa la intervenció del ministre Alvárez Cascos al Senat on
afirmà que si el Govern de les Illes Balears volia fer
desdoblament que pagués el mateix Govern i no amb el conveni
de carreteres.
Atès que és intolerable que des de l'estat es vulguin
usurpar competències que són exclusives de la comunitat
autònoma, com són les carreteres i l'ordenació territorial.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista proposa la proposició no de llei següent:
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
finançar amb càrrec al conveni de carreteres, signat entre el
Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears, les vies que el
Govern de les Illes pugui modificar, d'acord amb la revisió del
Pla de carreteres.
2n. El Parlament de les Illes Balears rebutja que des de l'Estat es
vulgui condicionar la política de carreteres de les Illes Balears,
condicionant la seva finançació només als projectes prevists
pel Govern a la passada legislatura.
Palma, a 21 de novembre del 2000.
El portaveu:
J. Bosco Gomila i Barber.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4886/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació d'una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, amb sol·licitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 de novembre del 2000).
Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
El Pla hidrològic de Balears té previst destinar a Menorca
7.225 milions de pessetes fins a l'any 2016, és a dir un 7,4% de
la inversió total prevista per a totes les Illes Balears, que és de
94.000 milions de pessetes.
Així mateix, el Pla hidrològic de Balears sols contempla
l'ampliació de les dessaladores de Palma i Formentera i cap a
Menorca. Hem de tenir en compte que el proveïment d'aigua
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potable per a la població, tant resident com turística hauria de
ser un objectiu prioritari.
La realitat és que, segons el Govern, les reserves hídriques
a Menorca han disminuït un 30% en deu anys i les previsions
fetes per la Junta d'Aigües de Balears, ens indiquen que el
consum a Menorca s'incrementar`pa en un 4,4% d'aquí al 2006.
Per altra part, el Ministeri de Medi Ambient garanteix a
Balears obres per valor de 48.000 milions de pessetes, entre
elles la construcció d'una dessaladora a Ciutadella per un
import de 3.000 milions de pessetes. Aquesta inversió permetrà
solucionar el dèficit estructural de l'aigua a un municipi
eminentment turístic i ramader, concretament a una de les zones
(Son Xoriguer, Cala'n Bosch, Cala Blanca, Santandria ...) amb
més dèficit de quantitat i qualitat d'aigua de l'illa.
Tenint en compte aquesta realitat, l'Ajuntament de
Ciutadella va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics
-PP, PSOE, PSM, INME-, en el ple celebrat dia 6 de novembre
del 2000, una moció on s'instava el Govern de les Illes Balears
que inclogués la previsió de la dessaladora de Ciutadella dins
del conveni de col·laboració que en matèria hidràulica té previst
signar amb el Ministeri de Medi Ambient.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la proposta
aprovada pel plenari de l'Ajuntament de Ciutadella sobre la
dessaladora a Ciutadella, i insta el Govern de l'Estat a acomplir
les inversions en obres hidràuliques previstes en el conveni
amb el Govern de les Illes Balears per als anys 1999, 2000 i 2001,
que superen els 25.000 milions de pessetes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a finançar les inversions necessàries per diversificar
la captació d'aigües del subsòl per proveir d'aigua a Ciutadella.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incloure els projectes de reutilització d'aigües depurades que,
segons la voluntat del Govern de les Illes Balears, ha de
finançar la Unió Europea amb els fons europeus del període
2001-2006.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure la dessaladora de Ciutadella de Menorca per
subminitrar aigua a la població, dins el conveni de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Medi
Ambient.
Palma, a 14 de novembre del 2000.
El portaveu:
Guillem Camps i Coll.
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3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

* Comissió d'Economia: l'Hble Sr. Salvador Cànoves i Rotger
substitueix l'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias i l'Hble.
Sr. Vicent Tur i Torres substitueix l'Hble. Sra. Sofia Hernanz
i Costa.

A)
RGE núm. 4887/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar
sobre les biblioteques i arxius gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4888/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre els
problemes sorgits al centre Nazaret.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a canvis a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre del 2000, es donà per assabentada del
contingut de l'escrit RGE núm. 4921/00, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es comuniquen les
substitucions següents:

* Comissió de Cultura, Educació i Esports: l'Hble. Sr. Joan
Marí i Serra substitueix l'Hble. Sra. Sofia Hernanz i Costa
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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