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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
patrimoni històrico-artístic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT presenta la següent PROPOSICIÓ DE LLEI
relativa a Patrimoni Històrico-Artístic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Palma, a 4 de novembre del 1993.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE PATRIMONI HISTÒRICO-
ARTÍSTIC DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES

ILLES BALEARS.

Exposició de motius:

Mitjançant la llei present es persegueix una millor
coordinació amb la normativa urbanística, de manera tal que
ambdues legislacions se sustentin mútuament i permetin aprofitar
la virtualitat ordenadora dels instruments de planificació
urbanística. S'ha partit de la base que les finalitats d'aquesta llei no
es poden assolir únicament mitjançant l'exercici de la tasca de
policia o l'activitat de foment, sinó que exigeix l'adopció d'una
postura activa que fixi un marc clar d'actuació. Res millor per a
això que acudir al planejament urbanístic, a través del qual es
puguin objectivar els paràmetres d'actuació sobre el patrimoni
immoble i fixar el marc més ampli per a la intervenció sobre els
béns immobles.

La llei introdueix els planejaments formulats per la Llei
16/1989, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español. Amb el
text present s'han tractat d'incorporar aquests principis a la tasca
de l'Administració autonòmica adaptant-los a les necessitats de la
Comunitat Autònoma, al mateix temps que es desenvolupen o
aclareixen alguns punts de la legislació estatal l'aplicació de la
qual ha estat font de confusió fins avui. La legislació de l'Estat es
veu així completada i desplegada mitjançant la normativa
autonòmica, al temps que manté tota la seva eficàcia en relació
amb les matèries d'interès general i opera amb caràcter supletori
per a tots els temes no tractats per la legislació de la CAIB.

Per aconseguir la seva finalitat la Llei introdueix tota una
sèrie d'elements que han de facilitar, essencialment, la tasca
conservadora i protectora de l'Administració, creant, quan sigui
necessari, instruments nous que millorin el funcionament dels
actuals o curullin les llacunes detectades en el sistema que ara es
modifica. En aquest sentit s'ha de destacar el que suposa
l'establiment d'una normativa específica per a les actuacions de
conservació o restauració, a les quals s'ha dedicat el títol III, així
com la creació del Catàleg general del patrimoni històrico-artístic
de la CAIB com a instrument per a la salvaguarda, la consulta i la
divulgació dels béns que hi són inscrits.

La protecció individualitzada dels béns culturals
s'aconsegueix a través de la inclusió en el Catàleg general, que
comporta per als propietaris menys obligacions que les derivades de
la Llei 10/1985, de 25 de juny, per als béns declarats d'interès
cultural o inscrits en l'Inventari general. Per donar major flexibilitat
a aquest instrument s'estableixen dues varietats d'inscripció que
comporten graus diferents de protecció. Els béns objecte
d'inscripció genèrica es veuen sotmesos únicament al règim
establert amb caràcter general per a tots els béns del patrimoni
històrico-artístic, mentre que els inscrits amb caràcter específic
queden subjectes a un règim d'autoritzacions prèvies més estricte.
Per ajustar al màxim les mesures protectores a les necessitats de
cada bé, s'obre a més, la possibilitat que la catalogació vagi
acompanyada de l'establiment d'instruccions particulars, de manera
tal que s'evitin els problemes que es deriven de l'aplicació de
normes genèriques, ja que de vegades resulten massa generals per
esser efectives, i d'altres són excessivament específiques per abastar
tots els casos que caldria regular. Aquestes instruccions particulars
permeten, a més, un cert grau de discrecionalitat de l'Administració
en la seva actuació posterior, ja que l'atorgament o la denegació de
les autoritzacions exigides per la Llei s'haurà, lògicament, de
realitzar tenint en compte les instruccions dictades.

En la línia de potenciar la intervenció preventiva de
l'Administració abans que el grau d'elaboració o execució dels
projectes resulti massa avançat, es fomenta l'intercanvi d'informació
i es faculta la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per esser
oïda en la tramitació de plans, programes o projectes que puguin
incidir en el patrimoni històrico-artístic. Això es fa amb la idea de
no introduir nous entrebancs a l'actuació, sinó de permetre la
detecció primerenca de possibles conflictes, de manera tal que la
seva resolució es pugui iniciar des dels primers moments sense crear
situacions de paralització de projectes en marxa.

En el mateix sentit s'introdueix una nova figura per a la
protecció del patrimoni arqueològic consistent en la declaració de
"Zona de Servitud Arqueològica", on s'exigeix que el planejament
urbanístic tengui en compte la possible existència de restes
arqueològiques i s'institueix una notificació prèvia que permeti a
l'Administració cultural realitzar els estudis previs necessaris per tal
d'evitar la possible suspensió d'un projecte davant l'aparició de
troballes durant la seva execució.

En relació amb el patrimoni etnogràfic es crea la figura del
"Lloc d'Interès Etnològic", que permet aplicar el règim corresponent
als béns immobles en llocs, edificis o instal.lacions que mereixin
esser objecte d'una atenció especial per constituir o albergar en el
seu si, elements constitutius del patrimoni etnogràfic de la CAIB.
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La intervenció de l'Administració no es limita als aspectes
preventius o de control, sinó que des de la llei es facilita l'actuació
urgent, en cas necessari, per garantir la salvaguarda dels béns
culturals, resolent algunes de les dificultats que la pràctica ha
posat de manifest a l'hora d'encaixar aquestes actuacions
d'emergència en el marc de la contractació administrativa.

En matèria de foment es promou la utilització dels
instruments a l'abast de la Comunitat Autònoma, essent conscients
que el recurs a les exempcions fiscals té un sentit molt limitat
quan la fiscalitat autonòmica és d'importància reduïda. Es
potencia, doncs, l'instrument de la subvenció i l'acord amb els
particulars, enaltint la figura del conveni i altres mitjans de gestió
indirecta que permetin establir els termes específics de
col.laboració en la matèria. Amb la finalitat d'augmentar la
garantia respecte de l'ús de les subvencions i els ajuts concedits
s'introdueix expressament la possibilitat de considerar-los com a
crèdits refraccionaris anotables en el Registre de la Propietat, tot
donant per cancel.lada aquesta càrrega únicament quan s'hagi
verificat el compliment dels condicionants imposats per a
l'atorgament de la subvenció.

Amb aquesta llei es pretén així mateix, alleugerir els
formalismes per a l'acceptació de donatius o llegats de béns
culturals mobles, ja que la capacitat d'una ràpida resposta als
enfrontaments de particulars pot resultar decisiva a l'hora de
garantir la permanència a les Illes Balears del patrimoni cultural
que li és propi. Amb aquesta finalitat es modifica la legislació de
patrimoni de la Comunitat per facultar el/la Conseller/a de
Cultura, Educació i Esports per acceptar, per si mateix, la donació
de béns mobles del patrimoni històrico-artístic de la CAIB.

Aquesta llei no descura els aspectes institucionals de la
tutela dels béns culturals, tot fixant l'entramat bàsic d'organismes
i entitats que han de participar en la gestió d'aquests béns. S'ha
intentat en tot moment mantenir una clara separació entre els
òrgans consultius i els executius de manera tal que les funcions
executives corresponen sempre als òrgans de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports o a les corporacions locals, segons els
casos, mentre les  funcions consultives romanen en mans d'òrgans
col.legiats amb una missió clarament establerta. Amb la finalitat
de facilitar la intervenció municipal en aquestes matèries es
preveu la creació d'òrgans mixtos de caràcter local que assumeixin
tant competències municipals com competències delegades de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

En matèria institucional s'ha considerat necessari
d'introduir la nova figura sorgida de la pròpia pràctica
administrativa, es tracta del "Conjunt Monumental o
Arqueològic",que permetrà dotar d'òrgans de gestió específics a
aquells béns immobles o grups relacionats, la importància o
complexitat dels quals exigeixin l'establiment d'unitats
administratives pròpies.

En darrer lloc es desenvolupa el títol dedicat al règim
disciplinari i sancionador, tot complint el mandat institucional que
exigeix la tipificació legal de les infraccions i establint una
gradació de les transgressions i la seva sanció que permeti de
comptar amb una eina eficaç de coerció per a aquells casos en què
falli la persuasió.

En matèria de sancions s'ha considerat important introduir
el principi que l'actuació contra el patrimoni històrico-artístic no pot
ser mai font de lucre per a l'infractor, per la qual cosa queda
establert com a límit mínim per a les sancions l'equivalent al
benefici derivat de l'actuació infractora. Es consagra, així mateix, el
principi de la necessitat de restitució i la indemnització dels danys
i perjudicis causats, tancant així una matèria que exigeix
pronunciaments molt clars per servir de base a una intervenció
eficaç de les administracions.

En definitiva, la llei present desenvolupa els instruments
necessaris per a la tutela del nostre patrimoni històrico-artístic, la
difusió del qual és la millor garantia per a la seva conservació  i
enriquiment. Tots els esforços destinats a desplegar l'accés i el
coneixement dels béns que l'integren per la col.lectivitat, reduint les
desigualtats històriques d'origen sòcio-econòmic o territorial,
tendran com a resultat que les generacions futures puguin gaudir
d'un patrimoni que hem rebut juntament amb la responsabilitat de
transmetre'l augmentat.

TÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS

Article 1.-

Tot desplegant les competències atribuïdes a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per l'article 10.20 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, la llei present té per objecte
l'enriquiment, la salvaguarda, la tutela i la difusió del patrimoni
històrico-artístic de la CAIB.

Article 2.-

1. El patrimoni històrico-artístic de la CAIB s'integra de
tots els béns de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions,
mentre es trobin a les Illes Balears i revelin  un interès artístic,
paleontològic, arqueològic, etnològic, documental, bibliogràfic,
científic o tècnic per a la Comunitat Autònoma.

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports realitzarà
les gestions oportunes que condueixin al retorn a la Comunitat
Autònoma d'aquells béns de clar significat balear que es trobin fora
del territori de les Illes Balears.

Article 3.-

1. Correspon a la CAIB la competència exclusiva sobre
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, sense perjudici de
les competències que corresponguin a l'Estat o siguin atribuïdes a
l'Administració local. A més, correspon a la Comunitat Autònoma
l'execució de la legislació estatal en la matèria, sempre que aquesta
execució no sigui expressament atribuïda per l'ordenació jurídica a
l'Administració de l'Estat.

2.  Per acord de Consell de Govern de la CAIB i
mitjançant conveni amb les corporacions locals interessades, se'ls
podrà delegar l'exercici de competències en les matèries pròpies de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Article 4.-

1. Correspon als ajuntaments la missió de realçar i donar
a conèixer el valor cultural dels béns integrants del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears arrelats en els seus termes
municipals.
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Li correspon així mateix adoptar, en cas d'urgència, les
mesures cautelars escaients per  salvaguardar els béns del
patrimoni històrico-artístic de la CAIB l'interès dels quals es
trobàs amenaçat. Tot això sense perjudici de les funcions que
específicament se li encomanin mitjançant aquesta llei o en virtut
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico
Español.

2. Les administracions públiques de la CAIB
col.laboraran estretament en l'exercici de les seves funcions i
competències per a la defensa del patrimoni històrico-artístic,
mitjançant relacions recíproques de plena comunicació,
cooperació i assistència mútua. Les corporacions locals posaran en
coneixement de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports les
dificultats i necessitats que apareguin en l'exercici de les
competències en aquesta matèria, així com qualsevol proposta que
pugui contribuir a la millor consecució dels objectius d'aquesta
llei.

Article 5.-

1. Les persones que observin perill de destrucció o
deteriorament en un bé integrant del patrimoni històrico-artístic de
les Illes Balears, ho hauran de posar en coneixement de
l'Administració competent el més aviat possible, i aquesta haurà
de comprovar l'objecte de la denúncia i actuarà d'acord amb el que
disposa aquesta llei.

2. Serà pública l'acció per exigir davant dels òrgans
administratius i els tribunals contenciosos-administratius el
compliment del previst en aquesta llei per a la defensa dels béns
integrants del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.
Article 6.-

1. Es constitueix el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears com a instrument per a la
salvaguarda, la consulta i la divulgació dels béns inscrits.

2. La formació i conservació del Catàleg queda atribuïda
a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, que es farà càrrec
de la seva difusió i custòdia i de la documentació corresponent als
mobles, immobles i manifestacions o activitats culturals que
constitueixen el patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

El Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les
Illes Balears serà de públic abast i la documentació administrativa
queda sotmesa a les normes establertes per al patrimoni
documental.

Article 7.-

1. La inscripció en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears, es podrà realitzar amb
caràcter genèric quan es pretengui únicament identificar un bé
com a part integrant d'aquest Patrimoni, o amb caràcter específic
quan es vulguin aplicar les normes generals i particulars
específicament previstes en aquesta llei per a aquesta classe
d'inscripcions.

2. Amb caràcter cautelar es realitzaran anotacions
preventives en el Catàleg mentre no finalitzi el procediment
d'inscripció.

Article 8.-

Sense perjudici de les obligacions establertes en aquesta
llei per als propietaris/àries, titulars de dret o posseïdors/res de béns
integrants del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, la
inscripció en el Catàleg general durà aparellada els efectes següents:

1. La inscripció genèrica suposarà l'exigència de les
obligacions establertes en aquesta llei i l'aplicació del règim de
sancions previst per als titulars de béns catalogats.

2. La inscripció específica determinarà l'aplicació de les
instruccions particulars que, si n'és el cas, s'estableixin d'acord amb
l'article 11 d'aquesta llei com a mitjà per  individualitzar en cada cas
les mesures a què fa referència el paràgraf anterior.

3. L'anotació preventiva d'un bé en el Catàleg determinarà
l'aplicació provisional del règim de protecció que li correspongui en
funció de la classe d'inscripció que es promogui i, si s'escau, les
mesures proposades.

Article 9.-

1. El procediment per a la inscripció en el Catàleg general
del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears s'incoarà per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, d'ofici o a instància de
qualsevol persona física o jurídica. La decisió, si s'escau, les
incidències i resolucions de l'expedient s'hauran de notificar a les
persones que ho instaren.

2. En el procediment d'inscripció en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, es donarà audiència,
en qualsevol cas, als propietaris dels béns afectats i, en cas de béns
immobles, als ajuntaments en els termes municipals dels quals es
trobassin situats.

3. La resolució del procediment d'inscripció en el Catàleg
correspondrà:

a) Al Director/a general de Cultura quan es tracti
d'inscripció genèrica.

b) Al Conseller/a de Cultura, Educació i Esports, quan es
tracti d'inscripcions específiques.

La incoació del procediment per a la inscripció en el
Catàleg determinarà l'anotació preventiva del bé del qual es tracti.
La protecció cautelar derivada de l'anotació cessarà, no obstant,
quan es resolgui l'expedient, se n'ordeni el seu arxiu definitiu o es
produeixi la seva caducitat. La caducitat de l'expedient es produirà
quan, transcorreguts vint mesos a partir de la data en la qual
s'hagués incoat, es denunciï la demora i transcorrin altres quatre
mesos més sense que recaigui resolució. Caducat l'expedient no es
podrà tornar a iniciar en els tres anys següents, excepte a instància
del titular del bé.

Article 10.-

La cancel.lació de la inscripció d'un bé en el Catàleg
general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears es
realitzarà d'acord amb el procediment establert en aquesta llei per
a la seva inscripció.
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Article 11.-

1. La inscripció específica d'un bé al Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears durà aparellat
l'establiment de les instruccions particulars que concretin, per a
cada bé i el seu entorn, la forma en què s'hagin de materialitzar les
seves obligacions generals previstes en aquesta llei per als
propietaris/àries o posseïdors/res de béns catalogats.

2. L'elaboració d'instruccions particulars referides a béns
immobles requerirà l'obertura d'un tràmit d'informació pública i
audiència dels ajuntaments i organismes afectats.

3. La revisió de les instruccions particulars es realitzarà
d'acord amb els mateixos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 12.-

1. La inclusió d'un bé immoble en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears determinarà la seva
inscripció automàtica, amb caràcter definitiu, en el Registre
d'immobles catalogats o catalogables que obligatòriament hagin
de dur les comissions insulars d'Urbanisme d'acord amb l'article
87 del Reglament de planejament urbanístic aprovat pel Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny.

2. Quan es tracti de béns catalogats objecte d'inscripció
específica o declarats d'interès cultural, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, a més, instarà la inscripció gratuïta de la
catalogació o declaració en el Registre de la propietat.

Per a efectuar aquesta inscripció n'hi haurà prou amb el
certificat administratiu expedit per l'autoritat encarregada de la
protecció del bé immoble on es transcrigui la inscripció específica
en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les Illes
Balears, amb la declaració com a Bé d'Interès Cultural.

Article 13.-

Els béns declarats d'interès cultural d'acord amb la Llei
16/1989, de 25 de juny, inclosos en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears seguiran el règim
previst en aquesta llei en tot el que resulti compatible amb la
legislació de l'Estat.

Article 14.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
recaptar informació dels plans, programes o projectes, tant públics
com privats, que per la seva incidència directa o indirecta en el
patrimoni històrico-artístic duguin aparellat el risc de la seva
destrucció o deteriorament.

2. Independentment de la iniciativa que adopti la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, les persones físiques
o jurídiques podran sol.licitar de la Conselleria que emeti informe
en relació amb qualsevol pla, programa o projecte que, segons el
criteri exprés i motivat del sol.licitant, pugui incidir sobre el
patrimoni històrico-artístic.

3. En la tramitació d'avaluacions d'impacte ambiental
d'actuacions que puguin afectar directament o indirectament béns
integrants del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears la
Direcció de Medi Ambient sol.licitarà informe de la Direcció de
Cultura i inclourà en la declaració d'impacte ambiental les
consideracions o condicions resultants d'aquest informe.

TÍTOL II
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC.

Article 15.-

1. Els propietaris/àries, titulars de drets o simples
posseïdors/res de béns integrants del patrimoni històrico-artístic de
les Illes Balears, tant si estan catalogats com si no, tenen el deure de
conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que es
garanteixi la salvaguarda dels seus valors.

2. En el supòsit de béns inscrits en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears hauran, així mateix,
de permetre la seva inscripció per les persones i els òrgans
competents del Govern de la Comunitat Autònoma, i el seu estudi
per part d'investigadors acreditats.

3. Reglamentàriament es determinaran les condicions en
què aquests deures hauran de ser acomplerts.

Article 16.-

1. Els òrgans competents de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports podran ordenar als propietaris/àries titulars de
drets o simples posseïdors/res de béns inscrits en el Catàleg general
del patrimoni històrico-artístic l'execució d'obres o l'adopció de les
previsions necessàries per a la seva conservació, manteniment i
custòdia. Aquestes ordres no excusen de l'obligació d'obtenir d'altres
administracions públiques les llicències o autoritzacions que
corresponguin.

2. Els destinataris/àries de les ordres d'execució comptaran
amb la possibilitat d'alliberar-se de la càrrega imposada sempre que
el cost de les obres o les previsions necessàries ordenades per la
Conselleria, excedeixin del 50% del valor total del bé de què es
tracti i ofereixin a la Conselleria, per a ella mateixa o per a un
tercer, la transmissió dels seus respectius drets sobre l'esmentat bé
pel preu estimat per ells en calcular el percentatge que suposa sobre
el total el cost de les obres o actuacions imposades per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

3. En el supòsit que la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports opti per la no adquisició del bé ofert, el propietari/ària,
titular o posseïdor/a del bé tendrà l'obligació d'adoptar únicament
aquelles previsions el cost de les quals no superi el 50% del valor de
bé d'acord amb les prioritats assenyalades en cada cas per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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Article 17.-

1. En el cas que les persones obligades per les ordres
d'execució d'obres o actuacions de conservació, manteniment o
custòdia, no les executin voluntàriament ni s'alliberin de tal
càrrega de la manera indicada en l'article anterior, la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports podrà, o bé imposar multes
coercitives cada mes en què es mantengui la situació de
desobediència, per import màxim cada una del 10% del cost de les
obres o actuacions imposades, o bé procedir a la seva execució
subsidiària amb càrrec a la persona obligada a dur-la a terme.
L'execució subsidiària no excusarà de l'obligació d'obtenir d'altres
Administracions Públiques les llicències o autoritzacions que
corresponguin.

2. En el supòsit que s'opti per l'execució subsidiària es
podrà exigir per endavant el pagament de l'import previst per a les
obres i realitzar la liquidació definitiva en acabar aquestes.

3. Si no es fa el pagament anticipat previst en el paràgraf
anterior, una quantitat equivalent a l'efectivament invertida en les
obres es traurà del preu d'adquisició, si en el termini de cinc anys,
comptats des de la liquidació de la despesa, l'Administarció
adquireix el bé per tempteig, retractament o expropiació amb
finalitats culturals, considerant-se en tal cas, les quantitats
invertides com a bestretes a compte.

Article 18.-

1. La transmissió de la titularitat o tinença de béns
inscrits en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les
Illes Balears, estarà sotmesa al dret de tempteig i retracte d'acord
amb el previst en els paràgrafs següents. En el cas de conjunts
històrics, l'exercici d'aquest dret es limitarà als immobles que
hagin estat assenyalats a aquests efectes en les instruccions
particulars que acompanyen la inscripció.

2. En compliment del previst al paràgraf anterior, la
voluntat de transmetre la titularitat o tinença de béns inscrits en el
Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears
haurà de ser notificada prèviament pels seus/seves titulars a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i als ajuntaments on
radiquin aquests béns, amb dos mesos d'antelació, indicant el preu
i les condicions amb què pretenen alienar.

3. Durant l'indicat termini la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports podrà exercir el dret de tempteig per a si o per
a les corporacions locals o altres entitats de dret públic o entitats
privades sense afany de lucre, quedant en tal cas obligada a
abonar, en dues anualitats com a màxim, el preu pel qual s'anava
a alienar el bé de què es tracti.

4. Si la notificació prevista en el paràgraf anterior no es
realitzàs o es fes la transmissió amb el preu o les condicions
diferents de les notificades, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports podrà exercitar el dret de retractament, de la mateixa
manera prevista per a l'exercici de tempteig, dintre dels sis mesos
següents a la data en què tengui coneixement explícit i fefaent de
la transmissió.

5. La mateixa notificació prèvia hauran de realitzar els
subhastadors que pretenguin alienar en pública subhasta qualsevol
bé del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears. La
Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà utilitzar, de la
mateixa manera, els drets de tempteig i retractament en cas
d'alineació en pública subhasta.

6. L'assenyalat en els apartats anteriors no exclou que els
drets de tempteig i retractament puguin ser exercits pels ajuntaments
on radiquin els béns. No obstant això, tendrà caràcter preferent
l'exercici de tals drets per part de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

7. Les adquisicions realitzades per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports en exercici dels drets de tempteig o
retractament de béns culturals es consideraran incloses en els
supòsits excepcionals prevists en les lleis generals de l'Estat.

Article 19.-

L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta
llei pels propietaris/àries, posseïdors/res o titulars de drets sobre
béns inscrits en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic
facultarà l'Administració per a l'expropiació total o parcial del bé
per causa d'interès social.

Article 20.-

1. En aplicació de l'article 82 de la Ley de Expropiación
Forzosa, es consideraran d'interès social les obres i adquisicions
necessàries per possibilitar la contemplació de béns catalogats,
facilitar la seva conservació o eliminar circumstàncies que atemptin
contra els valors o la seguretat d'aquests béns.

2. Els municipis podran acordar, també, l'expropiació
d'aquests béns notificant prèviament aquest propòsit a
l'Administració de la Comunitat Autònoma, que tindrà prioritat en
l'exercici d'aquesta potestat.

TÍTOL III
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Article 21.-

1. La realització d'actuacions de conservació o restauració
de béns inscrits en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic
de les Illes Balears exigirà l'elaboració d'un projecte de conservació
d'acord amb el preveu l'article 22 d'aquesta llei.

2. Finalitzades les actuacions de conservació o restauració
es presentarà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports un
informe sobre la seva execució.

Article 22.-

1. Els projectes de conservació s'ajustaran al contengut
que reglamentàriament es determini, incloent-hi, com a mínim la
identificació del bé, la diagnosi del seu estat, la proposta d'actuació,
des del punt de vista teòric, tècnic i econòmic, i la descripció de la
metodologia a emprar.

2. Els projectes de conservació aniran subscrits per un
tècnic competent.

3. Correspondrà així mateix a un tècnic competent la
direcció de les obres i intervencions de conservació o restauració.

Article 23.-

1. Els Projectes de Conservació seran sotmesos al visat
previ de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb la
finalitat de garantir la seva adequació a criteris i normes aplicables
en matèria de restauració i conservació.
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2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
eximir del requisit de visat previ del projecte a categories
específiques d'actuacions de conservació.

3. En el supòsit d'actuacions sobre béns immobles
sotmesos a autorització prèvia de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, el projecte de conservació s'inclourà en la
documentació a presentar per a l'obtenció de l'esmentada
autorització, quedant subsumit el visat previ dins l'autorització.

Article 24.-

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports està
facultada per inspeccionar, en qualsevol moment, el
desenvolupament de les tasques de conservació del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears.

Article 25.-

1. Queden exceptuades del requisit de projecte de
conservació les actuacions d'emergència que sigui necessari
realitzar en cas de risc greu per a les persones o béns del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears.

2. La situació d'emergència s'haurà d'acreditar
mitjançant informe subscrit per professional competent que serà
posat en coneixement de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, abans d'iniciar les actuacions. Acabada la intervenció
s'haurà de presentar informe descriptiu de la seva naturalesa, abast
i resultats.

3. Les intervencions d'emergència es limitaran a les
actuacions que resultin estrictament necessàries, tot reincorporant
els elements retirats al seu acabament.

4. Les actuacions de conservació o restauració previstes
en aquest article podran tenir la consideració d'obres d'emergència
als efectes de la seva contractació administrativa.

5. En el supòsit que la situació de risc a què fa referència
l'apartat 1 d'aquest article vengui motivada per la interrupció
d'obres o intervencions en els béns, es requerirà el seu responsable
perquè procedeixi a prendre les mesures necessàries amb caràcter
immediat. Si aquest requeriment no fos atès, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports podrà procedir a la intervenció
subsidiària pel procediment d'emergència.

TÍTOL IV
PATRIMONI IMMOBLE

Article 26.-

Els béns immobles que, pel seu interès per a la
Comunitat Autònoma, siguin objecte d'inscripció específica en el
Catàleg general de patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears,
es classificaran d'acord amb la tipologia següent:

1. Monuments
2. Conjunts històrics
3. Jardins històrics
4. Llocs històrics
5. Zones arqueològiques
6. Llocs d'interès etnològic.

Article 27.-

Als efectes de l'anterior article 26:

1. Tenen la consideració de Monument els edificis i
estructures de rellevant interès històric, arqueològic, artístic,
etnològic, científic, social o tècnic amb inclusió dels mobles, les
instal.lacions i els accessoris que s'assenyalin expressament.

2. Són Conjunt Històric les agrupacions homogènies de
construccions urbanes o rurals que sobresurtin pel seu interès
històric, arqueològic, artístic, científic, social o tècnic, amb
coherència suficient per constituir unitats susceptibles de clara
delimitació.

3. Constitueixen Jardí Històric els de destacat interès per
raó del seu origen, la seva història o els seus valors estètics,
sensorials o botànics.

4. Es consideraran com a Llocs Històrics susceptibles de
delimitació espacial unitària que comptin amb un interès destacat
sota l'aspecte històric, arqueològic, artístic, científic, social o tècnic.

5. Són Zona Arqueològica aquells espais clarament
delimitats on s'hagi comprovat l'existència de restes arqueològiques
d'interès rellevant.

6. Es podran catalogar com a Lloc d'Interès Etnològic
aquells paratges culturals, construccions o instal.lacions vinculades
a formes de vida, cultura i activitats tradicionals del poble balear,
que mereixin ser preservats pel seu valor etnològic.

Article 28.-

En la inscripció de béns immobles objecte de catalogació
específica es faran constar aquells béns mobles que, per la seva
íntima vinculació amb l'immoble, hi han de quedar adscrits.

Article 29.-

1. En la inscripció específica dels béns enumerats en
l'article 26 d'aquesta Llei en el catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears, s'haurà de concretar tant el bé
objecte central de la protecció com l'espai que conforma el seu
entorn. A l'entorn així concretat en la inscripció se li aplicarà el
mateix règim jurídic que correspongui a l'immoble catalogat.

2. L'entorn dels béns declarats d'interès cultural podrà
estar constituït tant pels immobles limítrofs immediats, com pels no
limítrofs o allunyats, sempre que la seva alteració pugui afectar els
valors propis del bé de què es tracti, o la seva contemplació,
apreciació o estudi.

3. L'entorn dels béns catalogats es delimitarà en les
instruccions particulars a què fa referència l'article 11 de la Llei
present.

Article 30.-

1. La inscripció específica de béns immobles en el Catàleg
general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears podrà dur
aparellada l'adequació del planejament urbanístic a les necessitats
de protecció d'aquests béns.
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2. Quan calgui, per tal de garantir el compliment del que
preveu el paràgraf anterior, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports instarà la Conselleria competent en matèria urbanística,
perquè posi en marxa  el procediment d'elaboració, modificació o
revisió forçosa del planejament en els tràmits prevists en la
legislació urbanística.

3. Amb la finalitat de facilitar l'elaboració del
planejament urbanístic que calgui i assegurar la seva adequació als
objectius d'aquesta Llei, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports podrà establir directrius per a la seva formació,
modificació o revisió.

4. En el supòsit que la revisió de béns inscrits
específicament en el Catàleg general del patrimoni històrico-
artístic de les Illes Balears o sotmesos al règim de béns d'interès
cultural així ho exigeixi, el/la Conseller/a de Cultura, Educació i
Esports podrà instar conjuntament amb el d'Obres Públiques i
Urbanisme, i el Consell de Govern per tal de procedir a la
suspensió del planejament urbanístic i l'aprovació de normes
complementàries i subsidiàries de planejament en els termes
prevists en l'article 51 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprovat pel Reial Decret
1345/1976, de 9 d'abril.

Article 31.-

1. Als efectes de donar compliment al que preveu
l'article 30 d'aquesta Llei, l'ordenació urbanística dels conjunts
històrics, llocs històrics, zones arqueològiques o llocs d'interès
etnològic, tant catalogats com declarats d'interès cultural, podrà
dur-se a terme mitjançant els instruments següents:

a) Plans especials de protecció o de reforma interior.

b) Plans generals d'ordenació urbana.

c) Normes subsidiàries o complementàries de
planejament d'àmbit municipal.

d) Plans parcials.

e) Qualsevol altre instrument de planejament que es creï
per la legislació urbanística, sempre que, ajustant-se en tot cas a
les exigències establertes en aquesta Llei, compleixi funcions
equivalents als anteriorment enumerats.

2. L'elaboració i aprovació del planejament a què fa
referència l'apartat anterior es durà a terme d'una sola vegada per
al conjunt de l'àrea o, excepcionalment i vist abans l'informe
favorable de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de
manera parcial per zones que mereixin una consideració
homogènia.

3. En la formació, modificació o revisió del planejament
a què fa referència aquest article s'assenyalaran els criteris per a
la determinació dels elements tipològics bàsics de les
construccions i de l'estructura o morfologia urbana que hagi de ser
objecte de potenciació o conservació.

4. L'informe de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports en relació amb els instruments de planejament prevists en
aquest article tendrà caràcter vinculant i es produirà amb
posterioritat a la seva aprovació provisional i abans de l'aprovació
definitiva. El termini per a l'emissió d'aquest informe serà de tres
mesos comptats a partir de la recepció de la documentació
corresponent, transcorreguts els quals es considerarà emès amb
caràcter favorable.

5. La revisió o modificació del planejament urbanístic a
les àrees a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article se sotmetrà
igualment a l'informe vinculant de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en idèntiques condicions a les exigides per a la
seva aprovació.

Article 32.-

1. Caldrà obtenir l'autorització prèvia de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, a més de les restants llicències o
autoritzacions  que foren pertinents, per realitzar qualsevol canvi o
modificació que els particulars o la pròpia Administració vulguin
dur a terme a béns immobles objecte d'inscripció específica o el seu
entorn, tant si es tracta d'obres de tots tipus, com de canvis d'ús o de
modificació en els béns mobles, en la pintura, en les instal.lacions
o els accessoris recollits en la inscripció.

2. La denegació de l'autorització durà aparellada la
necessitat de procedir a la revocació total o parcial de la llicència
concedida.

3. Les responsabilitats que, arribat el cas, se'n puguin
derivar, s'imputaran a l'Administració cultural, excepte en el supòsit
que el procediment s'hagi incoat a instància d'una altra
Administració pública.

Article 33.-

1. Les persones o entitats que vulguin realitzar activitats
sotmeses a llicència municipal que afectin béns objecte d'inscripció
específica o el seu entorn, inclouran la documentació nesessària per
tal d'obtenir l'autorització de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, juntament amb la sol.licitud presentada per obtenir la
llicència municipal.

2. Els ajuntaments remetran a la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports les sol.licituds d'autorització en el termini màxim de deu
dies a partir de la seva recepció, amb caràcter previ a la concessió
de llicència, incloent-hi les consideracions o els informes  escaients.

3. Seran il.legals totes les actuacions realitzades en contra
el que disposa aquest article o sense ajustar-se a les condicions
imposades en l'autorització de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports.

Article 34.-

1. Quan es tracti d'actuacions no sotmeses legalment al
tràmit reglamentat de la llicència municipal que s'hagin de realitzar
en béns objecte d'inscripció específica o al seu entorn, les
Administracions encarregades de la seva autorització o realització
remetran a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports la
documentació necessària.
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2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
sol.licitar documentació complementària i disposarà de dos mesos,
a partir de la recepció d'aquesta, per procedir a l'atorgament o
denegació de l'autorització. Transcorregut aquest termini, si no hi
ha hagut pronunciament exprés s'entendrà que aquest s'ha produït
en sentit positiu.

Article 35.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports haurà
de ser notificada de l'obertura i resolució dels expedients de ruïna
que afectin béns inclosos en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears i el seu entorn.

2. La fermesa de la declaració de ruïna no durà
aparellada l'autorització d'enderrocament d'immobles catalogats.

3. L'enderrocament total o parcial d'immobles inclosos
en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les Illes
Balears exigirà, en tot cas, l'autorització de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

4. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports es
podrà constituir en part interessada en qualsevol expedient de
ruïna que pugui afectar directament o indirectament el Patrimoni
històrico-artístic.

5. Els mateixos requisits s'aplicaran als béns declarats
d'interès cultural d'acord amb a la Llei 16/1985, de 25 de juny, o
sotmesos a tràmit de declaració.

6. En el supòsit que la situació de ruïna dugui aparellat
perill imminent de danys per a persones, l'entitat que hagués
incoat expedient de ruïna haurà d'adoptar les mesures escaients
per evitar aquests danys, després d'obtenir l'autorització prevista
en l'article 33 d'aquesta Llei. Les mesures que s'adoptin no
inclouran més enderrocaments que els estrictament necessaris i
s'atendran als termes prevists en l'autorització de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Article 36.-

1. L'enderrocament d'edificis inclosos en conjunts
històrico-artístics declarats Bé d'Interès Cultural d'acord amb la
Llei 16/1985, de 25 de juny, o inscrits en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, però que no hagin
estat objecte de declaració o catalogació individual ni formin part
de l'entorn d'altres béns immobles, exigirà, així mateix, informe
favorable de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

2. No caldrà l'evacuació d'informe d'òrgans consultius en
cas d'enderrocament dels immobles a què fa referència l'apartat 1
d'aquest article.

3. Als efectes d'aquesta Llei no caldrà la declaració
prèvia de ruïna per autoritzar l'enderrocament dels edificis a què
fa referència l'apartat d'aquest article que no hagin estat objecte de
protecció pel planejament urbanístic.

Article 37.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
delegar en els ajuntaments que ho sol.licitin la competència per
autoritzar obres o actuacions en els immobles inclosos en la
declaració d'entorn de béns immobles objecte d'inscripció
específica o sotmesos al règim dels béns d'interès cultural d'acord
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny.

2. Per procedir a la delegació a què fa referència l'apartat
1 d'aquest article caldrà que l'entorn que hagi d'afectar es trobi
suficientment regulat pel planejament urbanístic, i que contengui,
aquest darrer, normes específiques de protecció per a l'entorn del bé
de què es tracti.

3. La derogació o modificació del planejament existent en
el moment de la delegació suposarà la revocació automàtica
d'aquesta, a no ser que la derogació o modificació s'hagués duit a
terme amb l'informe favorable de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

Article 38.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
delegar en els ajuntaments la competència per autoritzar actuacions
dins els conjunts històrico-artístics no declarats Bé d'Interès
Cultural. Aquesta delegació no podrà comprendre, no obstant, els
monuments o jardins històrics declarats o catalogats ni els seus
respectius entorns. Podrà, així mateix, delegar-se individualment la
facultat d'autorització dels entorns de béns immobles inclosos dins
el conjunt històrico-artístic.

2. Per tal de procedir a la delegació en conjunts històrico-
artístics caldrà que aquests comptin amb planejament urbanístic que
garanteixi suficientment la pervivència dels valors propis del
conjunt.

3. La derogació o modificació del planejament existent en
el moment de la delegació suposarà la seva revocació automàtica,
a no ser que la derogació o modificació es dugués a  terme amb
l'informe favorable de la Conselleria.

Article 39.-

L'obtenció de les autoritzacions necessàries segons la Llei
present no altera l'obligatorietat d'obtenir llicència municipal ni la
resta de llicències o autoritzacions que foren necessàries i, de la
mateixa manera, l'obtenció de qualsevol altra llicència no excusa de
l'obligatorietat d'obtenir les autoritzacions exigibles segons la Llei
present.

Article 40.-

Per Decret de Consell de Govern es podrà establir un
procediment únic que, tot respectant les competències de les
diverses administracions intervinents, permeti d'obtenir totes les
autoritzacions i llicències necessàries per realitzar obres, canvis d'ús
o modificacions de qualsevol tipus que afectin immobles objectes
d'inscripció específica o el seu entorn.

Article 41.-

1. Els òrgans competents de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ordenaran la paralització immediata dels canvis
o les modificacions que es duguin a terme en els béns inscrits quan
no existeixi autorització de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports o s'incompleixin els seus condicionaments imposats.

2. En l'expedient que s'instrueixi per tal d'esbrinar els fets
i sancionar els responsables, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports podrà, bé autoritzar les obres o modificacions paralitzades,
bé ordenar l'enderrocament o la reconstrucció del que s'ha construït
o destruït sense autorització, o bé ordenar les reposicions
necessàries per tal de recuperar la situació anterior, tot això al
marge de la inscripció de la imposició de les sancions pertinents.
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TÍTOL V
PATRIMONI MOBLE

Article 42.-

1. Formen part del patrimoni històrico-artístic de les Illes
Balears els béns mobles de rellevància cultural per a les Illes
Balears que romanguin en territori balear.

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports vetllarà
per la reintegració en el patrimoni històrico-artístic de les Illes
Balears dels béns mobles de rellevància cultural que es trobin en
altres comunitats autònomes de l'Estat, tot desenvolupant les
gestions necessàries tendents a la seva adquisició quan es trobin
en situació de subhasta o venda.

Article 43.-

Els béns mobles inclosos de forma expressa en la
inscripció específica d'un immoble en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic  de les Illes Balears d'acord amb el que
preveu l'article 28 d'aquesta Llei són inseparables de l'immoble de
què formen part i, per tant, la seva transmissió o alienació sols es
podrà realitzar conjuntament amb el mateix immoble.

Article 44.-

1. Els propietaris/àries, posseïdors/res o titulars de drets
sobre els mobles inclosos en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears hauran de notificar a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports qualsevol canvi que es
produeixi en la seva titularitat.

2. Els propietaris/àries o posseïdors/res de béns mobles
inclosos en l'esmentat Catàleg general permetran la seva inscripció
en qualsevol moment pels servicis de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

3. El canvi d'ubicació dels béns mobles que es trobin
inclosos en el Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de
les Illes Balears s'haurà de notificar prèviament a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

4. L'incompliment de les obligacions previstes en
aquesta Llei podrà dur aparellada la designació de dipòsit forçós
del bé en un centre de caràcter públic mentre no es garanteixi la
conservació dels béns afectats.

Article 45.-

Les persones o entitats que exerceixin habitualment el
comerç de béns mobles inclosos en el patrimoni històrico-artístic
de les Illes Balears duran un llibre de registre on constin totes les
transaccions que es realitzin en relació amb aquests objectes.

TÍTOL VI
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Article 46.-

La protecció d'espais d'interès arqueològic es podrà dur
a terme a través de la seva inscripció específica en el Catàleg
general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears com a
zones arqueològiques d'acord amb el que preveu el Títol IV
d'aquesta Llei, o a la seva declaració com a zones de servitud
arqueològica d'acord amb el previst en els articles següents.

Article 47.-

1. El Conseller/a de Cultura, Educació i Esports podrà
declarar Zona de Servitud Arqueològica aquells espais clarament
determinats on es presumeixi fonamentalment l'existència de
restes arqueològiques d'interès i es consideri necessari adoptar
mesures preventives.

2. La declaració de Zona de Servitud Arqueològica es
podrà realitzar d'ofici o a instància de part.

3. En el procediment de declaració d'aquestes zones
s'escoltarà els ajuntaments afectats i la Comissió Insular
d'Urbanisme corresponent.

4. La declaració de Zona de Servitud Arqueològica serà
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 48.-

1. El planejament urbanístic o territorial que s'aprovi,
revisi o modifiqui després de  l'entrada en vigor d'aquesta Llei i
afecti zones declarades de Servitud Arqueològica, inclourà mesures
específiques de protecció dels valors culturals que han donat lloc a
la declaració.

2. El planejament territorial o urbanístic, així com els
plans o programes d'actuació que afectin zones de servitud
arqueològica hauran de menester l'informe favorable de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, que l'haurà d'emetre una
vegada que tots els documents hagin adoptat la seva redacció final
i abans de ser sotmesos a aprovació definitiva.

3. La realització d'obres d'edificació o qualsevol altres
actuacions que duguin aparellada l'afectació de terrenys en zones de
servitud arqueològica es notificarà a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports amb un mínim de quinze dies d'anticipació.
Durant aquest termini, la Conselleria podrà ordenar la realització de
cales o prospeccions arqueològiques.

4. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports queda
facultada per inspeccionar en tot moment les obres i actuacions que
es realitzen en zones de servitud arqueològica.

Article 49.-

1. L'aparició de troballes casuals de restes arqueològiques
en qualsevol punt de la Comunitat Autònoma s'haurà de notificar
immediatament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports o a
l'ajuntament corresponent, que ho traslladarà a aquesta Conselleria
en el termini de cinc dies.

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports o, en cas
de necessitat, els batles/batlesses dels municipis respectius,
notificant-ho a aquesta Conselleria en el termini de quaranta-vuit
hores, podrà ordenar la interrupció immediata dels treballs per un
termini màxim d'un mes. Aquesta paralització no comportarà dret
a cap indemnització. Si fos necessari, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports podrà disposar que la suspensió dels treballs es
prorrogui per un temps superior a un mes, quedant en aquest cas
obligada a esmenar el dany efectiu causat per aquesta paralització.

3. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, podrà
ordenar l'excavació d'urgència de les restes aparegudes durant el
termini de suspensió de les obres.
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4. Les troballes arqueològiques hauran de ser, en tot cas,
objecte de dipòsit en el museu o en la institució que es determini.

Article 50.-

1. Les actuacions de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports en matèria d'excavació, prospecció, restauració o
consolidació es podran realitzar a través de contractes d'obra, de
gestió de servicis o d'assistència tècnica i qualsevol altra forma de
gestió prevista per la Llei.

2. Les actuacions tendents a evitar el deteriorament o la
destrucció del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears que
s'hagin d'efectuar sense dilació tendran la consideració d'obres
d'emergència als efectes del que preveu l'article 27 de la Ley de
Contratos del Estado.

3. Es considera d'utilitat pública l'ocupació dels
immobles necessaris per a la realització d'actuacions
arqueològiques.

Article 51.-

1. Caldrà l'autorització prèvia de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per a la realització de qualsevol tipus
d'excavacions i prospeccions arqueològiques, terrestres o
subaquàtiques, la reproducció i estudi directe de l'art rupestre, les
tasques de consolidació, restauració i restitució arqueològica, les
actuacions arqueològiques de tancament, cobriment i
documentació gràfica, i l'estudi dels materials arqueològics
dipositats  en els museus de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. En el supòsit d'actuacions duites a terme  d'ofici per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports l'autorització se
substituirà pel visat previst del projecte a efectes de comprovar-ne
la idoneïtat tècnica i conceptual.

Article 52.-

1. Podran sol.licitar autorització per realitzar activitats
arqueològiques:

a) Les persones físiques o els equips d'investigació que
comptin amb la titulació o acreditació professional que
reglamentàriament es determini.

b) Els departaments d'universitats espanyoles
competents en matèria arqueològica.

c) Les institucions de Prehistòria i Arqueologia del
Consell Superior d'Investigacions Científiques.

d) Les administracions públiques que pretenguin
realitzar aquestes activitats directament i comptin amb el personal
degudament titulat o acreditat per a això.

2. En tot cas, la sol.licitud haurà d'anar subscrita,
endemés, per l'arqueòleg/ga titulat/da que  s'hagi d'encarregar
personalment de la direcció dels treballs.

3. Les sol.licituds presentades per persones físiques o
institucions estrangeres s'hauran d'acompanyar d'informe emès per
una altra persona o institució espanyola d'entre les enumerades en
l'apartat 1 d'aquest article.

Article 53.-

1. El procediment es desenvoluparà d'acord amb els
tràmits reglamentàriament establerts. En la resolució per la qual es
concedeix l'autorització s'indicaran les condicions especials a les
quals s'han de subjectar els treballs, així com el museu o centre on
s'hagin de dipositar les troballes.

2. En la sol.licitud d'autorització s'haurà d'acreditar
l'autorització dels propietaris/àries dels terrenys per a la seva
ocupació. L'obtenció d'aquestes autoritzacions serà, en tot cas,
responsabilitat de l'arqueòleg/a director/a.

Article 54.-

La responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin
resultar de l'execució d'actuacions arqueològiques recaurà sobre la
persona o entitat que hagi sol.licitat l'autorització per a la seva
realització.

Article 55.-

Els/les responsables de tota actuació arqueològica hauran
de permetre i facilitar les tasques de control dels arqueòlegs/gues
inspectors/es nomenats per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, els/les quals podran romandre en el jaciment, controlar la
correcta execució del projecte autoritzat, els descobriments
realitzats, l'inventari corresponent i la manera científica de realitzar
els treballs. De tot això s'haurà d'elevar l'informe corresponent a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Article 56.-

L'arqueòleg/ga director/a dels treballs assumirà
personalment la seva direcció,  sense absentar-se del lloc de
l'excavavió durant la seva execució  sense justificar-ho degudament
en el llibre diari de l'excavació i sense haver delegat la seva
responsabilitat en persona coneixedora de la problemàtica del
jaciment. Així mateix, haurà de comunicar als òrgans competents de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports el dia del
començament dels treballs i el dia de la seva finalització.

Article 57.-

Els arqueòlegs/gues directors/res de tota actuació
arqueològica tendran l'obligació de dur un llibre diari on anotaran
les incidències que es produeixin, dipositar els materials trobats en
el museu que s'assenyali en l'actuació d'excavació i presentar, de la
manera que reglamentàriament s'hagi determinat, una memòria
científica amb els resultats obtenguts, un inventari detallat dels
materials trobats i l'acta de lliurament dels esmentats materials al
museu corresponent.

Article 58.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
autoritzar, mitjançant procediment simplificat, la realització
d'activitats arqueològiques d'urgència quan consideri que existeix
perill de pèrdua o destrucció de béns del patrimoni arqueològic.

2. Les actuacions d'urgència es limitaran a l'adopció de les
mesures necessàries per tal de superar la situació d'urgència i,
d'això, se'n passarà informe detallat a la Comissió Balear
d'Arqueologia.

Article 59.-

1. En els informes i les decisions emanats de les
Comissions Insulars d'Urbanisme de cada illa per a la tramitació de
plans urbanístics de qualsevol classe es tendran en consideració les
circumstàncies que concorrin en relació amb el patrimoni històrico-
artístic de les Illes Balears.
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2. Per a l'evaluació de l'impacte ambiental d'actuacions
que afectin zones de servitud arqueològica es demanarà l'informe
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i s'inclouran les
seves observacions o condicions en la declaració d'impacte
ambiental.

TÍTOL VII
PATRIMONI ETNOGRÀFIC

Article 60.-

Formen part del patrimoni etnogràfic balear els llocs, els
béns i les activitats que alberguin o constitueixin formes rellevants
d'expressió de la cultura i les formes de vida pròpies del poble
balear.

Article 61.-

Els béns mobles d'interès etnològic balear quedaran
sotmesos al règim general de protecció establert en aquesta Llei
per als béns de naturalesa moble.

Article 62.-

La declaració de pràctiques, coneixements i altres
expressions culturals com d'interès etnològic els conferirà
preferència entre la resta d'activitats de la seva mateixa naturalesa
a efectes del seu coneixement, protecció, difusió i obtenció de
subvencions i ajuts oficials a les quals poguessin aspirar.

Així mateix, es protegiran especialment aquells
coneixements  o activitats que es trobin en perill de desaparició,
auspiciant el seu estudi i difusió, com a part integrant de la
identitat balear. Amb aquesta finalitat se'n promourà la
investigació i recollida en suports materials que garanteixin la
seva transmissió a les generacions futures.

Article 63.-

La inscripció específica en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic d'un Lloc d'Interès Etnològic durà
aparellada la necessitat de tenir en compte els valors que es
pretenguin preservar en el planejament urbanístic, adoptant les
mesures necessàries per a la seva potenciació i protecció.

TÍTOL VIII
PATRIMONI DOCUMENTAL I BIBLIOGRÀFIC

Capítol 1r.
Del patrimoni documental i bibliogràfic balear.

Article 64.-

El patrimoni documental i bibliogràfic balear es regirà per
les normes establertes a la legislació estatal i autonòmica en aquest
títol. En allò que no s'hi preveu s'aplicaran les normes generals
establertes en la Llei present per als béns mobles.

Article 65.-

Formen part del patrimoni bibliogràfic balear les
biblioteques i col.leccions bibliogràfiques de titularitat pública,
autonòmica o local i les obres de les quals no en consti l'existència
de, com a mínim, tres exemplars en biblioteques o servicis públics,
independentment del seu suport, del seu caràcter unitari o seriat, de
la seva presentació impresa, manuscrita, fotogràfica,
cinematogràfica, fonogràfica o magnètica i de la tècnica utilitzada
per a la seva creació o reproducció.

Capítol 2n.
Protecció del patrimoni documental i bibliogràfic balear.

Article 66.-

1. Els/les titulars o posseïdors/res de béns integrats en el
patrimoni documental i bibliogràfic balear facilitaran la seva
inspecció per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

2. El dret d'inspecció de documents integrats en el
patrimoni documental balear vendrà únicament limitat per les
normes que fixen el dret a la intimitat i a la pròpia imatge.

Capítol 3r.
De l'accés i difusió del patrimoni documental i bibliogràfic balear.

Article 67.-

1. Els/les titulars o posseïdors/res de béns integrants del
patrimoni documental i bibliogràfic balear permetran el seu estudi
per part dels investigadors/res, excepte quan la seva consulta suposi
una intromissió en el dret a la intimitat personal i familiar o a la
pròpia imatge.

2. L'obligació de permetre l'estudi per part dels
investigadors/res podrà ser substituïda per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, a sol.licitud del/de la propietari/ària o
posseïdor/ra, mitjançant el dipòsit temporal dels documents en
arxius de caràcter públic.
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TÍTOL IX
INSTITUCIONS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

Capítol 1r.
Arxius

Article 68.-

Els immobles destinats a albergar arxius de titularitat
pública gaudiran de la protecció establerta en aquesta Llei per als
béns immobles inscrits específicament en el Catàleg general del
patrimoni històrico-artístic balear.

Capítol 2n.
Museus

Article 69.-

1. Es consideren d'interès social, a efectes de la seva
expropiació forçosa, els béns que s'hagin d'integrar en les
col.leccions dels museus de titularitat pública de la Comunitat
Autònoma.

2. Es consideren, així mateix, d'utilitat pública els
immobles necessaris per a la creació i ampliació de museus de
titularitat pública.

Capítol 3r.
Conjunts

Article 70.-

Amb la finalitat de facilitar l'administració i custòdia
d'immobles que integren el patrimoni històrico-artístic balear, o
les seves agrupacions, la rellevància o característiques dels quals
així ho aconsellin, s'estableixen institucions específiques sota la
denominació de "conjunts monumentals" o "conjunts
arqueològics".

Article 71.-

1. Els conjunts monumentals o arqueològics assumeixen
qualsevol de les formes, amb o sense personalitat jurídica,
previstes per la Llei, en funció de les necessitats plantejades per
les seves característiques i finalitat.

2. La creació dels conjunts es realitzarà d'acord amb les
normes que regeixen l'Administració de la Comunitat Autònoma
i llurs estructura i funcionament s'estableixen en la seva respectiva
norma funcional.

Article 72.-

Els conjunts monumentals o arqueològics podran
assumir competències generals d'administració i custòdia dels
béns que tenguin encomanats, i especialment la formulació i
proposta de plans i programes d'actuació; l'execució d'actuacions
de conservació, restauració i investigació, la proposta d'adopció de
mesures cautelars; la proposta d'activitats en matèria de difusió i
règim de visites; la inspecció dels béns tutelats; i, en general, les
que li siguin encomanades per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports.

Article 73.-

En l'establiment de l'estructura concreta de cada Conjunt
Monumental o Arqueològic es tendrà en compte la necessitat de
cobrir, així mateix,  les funcions d'administració, investigació,
conservació i difusió.

Article 74.-

1. Els conjunts monumentals o arqueològics comptaran
amb un director/a, designat pel  Conseller/a de Cultura, Educació i
Esports, i una Comissió Tècnica que desenvoluparà funcions
d'òrgan col.legiat consultiu.

2. La composició i el funcionament dels òrgans dels
conjunts vendran establerts en les normes de la seva creació.

TÍTOL X
MESURES DE FOMENT

Article 75.-

1. En tota obra pública que es realitzi amb fons de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels seus concessionaris
el pressupost de les quals excedeixi de cent milions de pessetes,
s'inclourà una partida de, com a mínim l'u per cent de l'aportació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a aquest pressupost
destinada a obres de conservació i acreixement del patrimoni
històrico-artístic balear.

2. No es podrà fraccionar la contractació per tal d'eludir
la partida assenyalada en l'apartat anterior.

3. Queden exceptuades d'aquesta obligació les obres que
es realitzin en compliment dels objectius de la Llei present.

4. Les inversions a què es fa referència en l'apartat 1
d'aquest article s'hauran de desenvolupar preferentment en la pròpia
obra o al seu entorn.

5. Els encarregats/des de realitzar les inversions previstes
en aquest article podran optar per transferir a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports les quantitats corresponents a l'esmentat
u per cent, per tal que sigui aquesta Conselleria qui s'ocupi de dur
a terme les actuacions de conservació i acreixement del patrimoni
històrico-artístic.

Article 76.-

1. En el tràmit d'aprovació del projecte, es requerirà
informe favorable de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
sobre la idoneïtat de l'aplicació concreta de l'u per cent cultural que
es projecti. L'emissió d'aquest informe s'haurà de produir en el
termini d'un mes i no suspendrà la tramitació del projecte del qual
es tracti.

2. Si l'informe de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports fos negatiu, s'hauran de realitzar, en el projecte, les
modificacions que s'hi assenyalin.

Article 77.-

Els projectes d'excavacions arqueològiques, i els
d'exposicions de béns que integrin el patrimoni històrico-artístic de
les Illes Balears inclouran un percentatge de fins al vint per cent
destinat a la conservació i restauració de materials exposats o
procedents d'actuació arqueològica.
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Article 78.-

1. El pagament de qualsevol tipus de deute existent amb
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podrà realitzar per
adjudicació a la Comunitat Autònoma de béns que integren del
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

2. L'adjudicació de béns a què fa referència el paràgraf
anterior anirà precedida d'una valoració cultural dels béns a cedir
i de l'informe positiu de la Comissió balear de Béns Culturals que
resulti competent per raó de la matèria.

3. El sistema de pagament previst en aquest article no
serà aplicable als deutes per Tributs de l'Estat cedits a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals es regeixen pel
que disposa la normativa estatal. No obstant això, el pagament de
l'Impost sobre successions i donacions i de l'Impost sobre el
patrimoni es podrà efectuar mitjançant l'adjudicació de béns que
integren el patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, en la
forma i amb els requisits establerts en les normes estatals.

Article 79.-

1. Es faculta la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports per acceptar donacions i llegats 
de béns mobles que integrin el patrimoni històrico-artístic de les
Illes Balears.

2. Quan es tracti de béns culturals de naturalesa
immoble, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, després
que la Conselleria d'Economia i Hisenda els hagi identificat i
taxat, elevarà al Consell de Govern la proposta corresponent per
a la seva acceptació mitjançant Decret.

Article 80.-

Els estímuls o beneficis que l'ordenament jurídic
estableix per a la rehabilitació d'habitatges es podran aplicar a la
conservació i restauració dels immobles que integren el patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears, les obres dels quals
haguessin estat degudament aprovades per les autoritats culturals.

Article 81.-

1. Per al millor manteniment i vitalitat dels immobles
pertanyents al patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, dels
quals la Comunitat Autònoma compti amb la capacitat de
disposició, es podrà cedir l'ús i explotació d'aquests immobles a
les persones i entitats que es comprometin a la seva restauració i
manteniment, donant prioritat en aquesta cessió a les corporacions
locals interessades.

2. Les cessions a què fa referència el paràgraf anterior
es realitzaran d'acord amb les particularitats que els cessionaris
podran ser entitats públiques o privades de qualsevol índole i
finalitat i les cessions hauran de comptar amb l'informe favorable
de la Comissió Balear de Béns Immobles. Les entitats públiques
podran ser cessionàries de béns de domini públic de la Comunitat
Autònoma que continuaran afectats al compliment de les seves
finalitats.

Article 82.-

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
acceptar el dipòsit voluntari de béns mobles que integrin el
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears en les condicions que
convengui amb els seus titulars.

Article 83.-

1. Els propietaris/àries, titulars de drets o simples
posseïdors/res de béns inscrits en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears que hi vulguin realitzar obres
o actuacions de conservació, manteniment o custòdia podran obtenir
ajuts o subvencions encaminades a facilitar-ne la realització, donada
la importància del patrimoni propietat de l'Esglèsia Catòlica es
tendrà en compte a l'hora de l'aplicació d'aquest article amb caràcter
preferencial.

2. La concessió d'aquests ajuts o subvencions es realitzarà
dins els límits pressupostaris i d'acord amb els criteris de major
necessitat de protecció, la millor difusió cultural i la major seguretat
dels fons públics emprats.

3. De la mateixa manera podran sol.licitar la concessió de
subvenció per a la realització d'activitats arqueològiques les
persones o institucions espanyoles assenyalades en l'article 35 de la
Llei present.

4. La política d'ajuts i subvencions de la Comunitat
Autònoma inclourà els instruments que es considerin necessaris per
recolzar l'actuació de les corporacions locals en aquesta matèria.

Article 84.-

1. La concessió de subvencions i ajuts a propietaris/àries
i titulars de béns integrants del patrimoni històrico-artístic de les
Illes Balears, tret d'aquelles que l'ordenament jurídic estableix com
automàtiques, es podrà instrumentar a través de convenis,
contractes, concessions i altres formes de gestió directa o indirecta
previstes per la Llei, sempre que quedin clarament determinats els
ajuts que concedeix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
les obligacions que, en contrapartida, adquireixi el/la propietari/ària
o titular dels béns, amb vista a la millora, conservació, visites,
estudi o explotació d'aquests béns.

2. La concessió de subvencions o ajuts per a la millora o
conservació d'immobles podrà assumir la forma de crèdit
refraccionari condonable en el moment de la finalització de les
obres convengudes. La Comunitat Autònoma podrà instar l'anotació
preventiva del crèdit refraccionari en el Registre de la Propietat i la
seva posterior conversió en hipoteca en els termes prevists en la
legislació hipotecària.

3. En el supòsit que, abans de transcorreguts cinc anys des
de l'atorgament de les subvencions o ajuts prevists en aquesta Llei,
l'Administració adquireixi per tempteig, retractament o expropiació
amb finalitats culturals béns als quals s'hagin aplicat aquests ajuts
o subvencions, es traurà del preu d'adquisició una quantitat
equivalent ala ajuts o subvencions lliurades, i es consideraran com
bestretes d'aquestes.
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Article 85.-

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears establirà un
sistema de premis o honors per tal de reconèixer les actuacions en
favor del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears i la
contribució a la seva conservació i al seu arrendament mitjançant
donacions o llegats.

TÍTOL XI
ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Capítol 1r
Òrgans executius

Secció Primera
Òrgans de la CAIB

Article 86.-

El Consell de Govern constitueix l'òrgan superior
col.legiat d'execució i administració de la política de béns
culturals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 87.-

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears serà responsable de la
formulació i execució de la política balear de tutela, enriquiment
i difusió del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

2. Correspon a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports l'exercici de totes les competències que li siguin
expressament atribuïdes per aquesta Llei, així com les que siguin
conseqüència o antecedents d'aquestes.

Article 88.-

L'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per a l'exercici de les funcions que li
vénen encomanades a través d'aquesta Llei s'establirà mitjançant
Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Secció Segona
Òrgans insulars

Article 89.-

Correspon als Consells Insulars l'exercici de les funcions
executives que per ministeri de la llei o per decisió del conseller/a
de Cultura, Educació i Esports li siguin atribuïdes en matèria de
patrimoni històrico-artístic.

Article 90.-

1. En poblacions o àrees en què la importància del seu
patrimoni històrico-artístic així ho exigeixin, es podran constituir
òrgans de gestió del patrimoni històrico-artístic on participin tant
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, els Consells
Insulars, com les corporacions locals.

2. La constitució d'aquests òrgans interadministratius es
realitzarà d'acord amb qualsevol de les modalitats previstes en la
legislació local o urbanística, i es tendran en compte les funcions
que s'hagin d'encomanar a aquests òrgans.

3. Es podran atribuir a aquests òrgans l'exercici de
funcions de les corporacions locals i d'aquelles competències de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports susceptibles de
delegació.

Capítol 2
Òrgans consultius

Secció Primera
Òrgans de la CAIB

Article 91.-

1. El Consell Balear del patrimoni històrico-artístic
constitueix el màxim òrgan consultiu de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en aquesta matèria.

2. En el Consell Balear del patrimoni històrico-artístic
estaran representades les conselleries Adjunta a la Presidència,
d'Economia i Hisenda, d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
i de Cultura Educació i Esports; els presidents/tes de les comissions
insulars de Béns Culturals; i les corporacions locals, així com altres
institucions i entitats les competències o activitats de les quals
guardin major relació amb la protecció del patrimoni històrico-
artístic, especialment els representants de l'Esglèsia Catòlica.

3. El Consell Balear del Patrimoni Històrico-Artístic
estarà presidit pel conseller/a de Cultura, Educació i Esports i la
seva composició i funcionament seran objecte de regularitat
reglamentària.

Article 92.-

El Consell Balear del patrimoni històrico-artístic exercirà
funcions d'assessorament, informe i coordinació i serà oït en les
ocasions següents:

1. Aprovació de plans i programes en matèria de patrimoni
històrico-artístic.

2. Delegació de competències de patrimoni històrico-
artístic a les corporacions locals.

3. Creació d'òrgans de gestió locals de patrimoni històrico-
artístic on participi la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

4. Sempre que sigui requerit amb aquesta finalitat pel
conseller/a  de Cultura, Educació i Esports.

Article 93.-

1. En el si del Consell Balear del Patrimoni Històrico-
Artístic i depenent directament del/de la seu/va president/a es
constitueixen les comissions que es relacionen a continuació:

a) Comissió Balear de Béns Immobles.

b) Comissió Balear de Béns Mobles.

c) Comissió Balear d'Arqueologia

d) Comissió Balear d'Etnologia.

e) Comissió Balear d'Arxius i Patrimoni Documental i
Bibliogràfic.
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f) Comissió Balear de Museus.

g) Totes les que es considerin necessàries establir amb
caràcter específic.

2. Les comissions relacionades en l'apartat 1 d'aquest
article emetran els seus informes a requeriment del president del
Consell Balear del patrimoni històrico-artístic o del/de la
director/a general de Béns Culturals.

3. Els/les vocals de les comissions seran designats
lliurement pel conseller/a de Cultura, Educació i Esports d'entre
persones de prestigi reconegut en els seus respectius camps i
d'entre ells/elles designarà aquest Conseller/a al president/a de
cada Comissió. Actuarà com a Secretari/ària un funcionari/ària de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Correspon al
Conseller/a la presidència de les sessions a les quals assisteixi.

4. Per exercir el càrrec de vocal de les comissions de
Béns Culturals no caldrà reunir la condició de vocal del Consell
Balear del patrimoni històrico-artístic. A les deliberacions
referents a l'acceptació de donacions o llegats i cessió de béns
culturals assistirà un/una representant de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

5. La composició, l'organització i el funcionament de les
comissions balears de Béns Culturals es regiran per les normes
que reglamentàriament es determinin.

Secció Segona
Òrgans insulars

Article 94.-

1. Com a òrgan consultiu de suport a l'actuació de les
delegacions provincials funcionaran les comissions provincials de
patrimoni històrico-artístic.

2. Presidiran les comissions provincials de patrimoni
històrico-artístic els/les respectius/ves delegats/des provincials de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i hi participaran
els/les tècnics de la delegació provincial d'aquesta conselleria,
representants de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, representants dels municipis de la província, persones de
prestigi reconegut en la matèria i altres organismes o entitats, tots
ells/elles designats en la forma determinada reglamentàriament.

3. Assistiran a les sessions de les comissions provincials
els/les representants de les corporacions locals afectats pels
assumptes de l'ordre del dia.

Article 95.-

1. Les comissions provincials de patrimoni històrico-
artístic exerciran funcions d'assessorament, informe i coordinació
i emetran el seu informe en les ocasions següents:

a) Autoritzacions per actuació sobre béns del patrimoni
històrico-artístic.

b) Propostes de catalogació o declaració d'interès
cultural de béns del patrimoni històrico-artístic.

c) Declaracions de zones de servitud arqueològica.

d) Quan siguin requerits per a això pel delegat/da
provincial de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

2. L'organització i el funcionament de les comissions
provincials de patrimoni històrico-artístic es regiran per les normes
que reglamentàriament s'estableixin.

Secció Tercera
Normes comunes

Article 96.-

Als efectes prevists en l'article 3.2 de la Ley 16/1985, de
25 de junio es reconeixen al Consell Balear del patrimoni històrico-
artístic. Les comissions balears de béns culturals, i les comissions
provincials de patrimoni històrico-artístic, com a òrgans consultius
de la Comunitat Autònoma.

TÍTOL XII
INFRACCIONS ADMINISTRATIVES I LES SEVES

SANCIONS

Capítol 1
Infraccions

Article 97.-

Excepte que siguin constitutives de delicte, constitueixen
infraccions administratives en matèria de protecció del patrimoni
històrico-artístic balear les accions o omissions que suposin
incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei o
duguin aparellat dany als béns culturals.

Article 98.-

Les infraccions en matèria de protecció del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears es classificaran com molt greus,
greus i menys greus.

Article 99.-

1. Es consideren infraccions molt greus aquelles
actuacions que duguin aparellada la pèrdua o desaparició o
produeixin danys irreparables en béns inscrits en el Catàleg general
del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

2. Tendran la mateixa consideració l'omissió del deure de
conservació quan dugui com a conseqüència la pèrdua, la destrucció
o el deteriorament irreparable de béns objecte d'inscripció en el
Catàleg general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

Article 100.-

Tendran la consideració d'infraccions greus les actuacions
següents:

1. Les que, encara que afectant béns inscrits en el Catàleg
general del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears, tenguin
caràcter reversible i siguin, per tant, susceptibles de reparació.
Tendrà la mateixa consideració l'omissió del deure de conservació
quan produeixi danys reversibles.
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2. La realització d'obres o actuacions de qualsevol classe
que afectin immobles inscrits en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears o el seu entorn, sense haver
obtengut prèviament les autoritzacions exigides en els articles 33,
34 i 35 d'aquesta Llei, o en contra dels condicionaments que, si
escau, s'imposasin. Sempre que l'actuació no s'hagi de reputar
d'infracció molt greu pels danys causats en béns culturals d'acord
amb el previst en l'article 111 anterior.

3. L'atorgament de llicències, aprovacions o
autoritzacions de qualsevol tipus per a la realització d'actuacions
que afectin immobles inscrits en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears o el seu entorn o zones de
servitud arqueològica, sense que prèviament s'hagin emès les
autoritzacions de l'Administració de Cultura exigides pels articles
33, 34 i 35 d'aquesta Llei.

4. La realització d'actuacions arqueològiques sense
complir els requisits prevists a l'article 52 d'aquesta Llei o sense
respectar els condicionaments imposats en les autoritzacions
administratives.

5. La realització d'obres en zones de servitud
arqueològica sense efectuar la notificació preceptiva prevista en
l'article 49 d'aquesta Llei.

6. La realització d'obres de conservació en contra del
previst en els articles 21, 22 i 23 d'aquesta Llei.

Article 101.-

Es consideren infraccions menys greus:

1. L'incompliment de les obligacions previstes en els
apartats 1 i 3 de l'article 45 d'aquesta Llei.

2. L'incompliment de l'obligació imposada en l'article 46
d'aquesta Llei als comerciants de béns mobles inclosos en el
patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

3. La negativa a facilitar l'accés o la consulta als
documents en els termes prevists en aquesta Llei, així com
l'obstrucció de la funció inspectora de l'Administració.

4. L'obstrucció de l'actuació inspectora de
l'Administració cultural, així com l'omissió del deure
d'informació.

5. La utilització d'aparells destinats a la detecció de
restes arqueològiques sense comptar amb l'autorització de
l'Administració de Cultura o sense complir els seus
condicionaments.

6. L'incompliment d'obligacions formals imposades
d'acord amb aquesta Llei quan no hagi estat expressament
classificat com a greu en l'article 100.

Capítol 2
Responsabilitat

Article 102.-

Es consideren responsables  de les infraccions:

1. Els autors/res materials de les actuacions infractores i,
si n'és el cas, les entitats o empreses de qui depenguin.

2. Els/les tècnics o professionals autors/res de projectes o
directors/res d'obres o actuacions que contribueixin fraudulentament
o culposament a la comissió de la infracció.

Article 103.-

1. Es consideren circumstàncies agreujants:

a) La reincidència en la comissió d'infraccions en matèria
de patrimoni històrico-artístic.

b) L'incompliment de les ordres o mesures imposades per
l'Administració cultural.

2. Té la consideració de circumstància atenuant la
reparació espontània del dany causat.

3. La concurrència de circumstàncies agreujants o
atenuants es tendrà en compte a l'hora d'establir la quantia de les
sancions.

Article 104.-

1. Les infraccions de les quals es derivin danys al
Patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears duran aparellada,
quan sigui possible, l'obligació de reparació i restitució de les coses
al seu estat original, així com, en tot cas, indemnitzacions pels
danys i perjudicis causats.

2. L'incompliment de l'obligació de reparar facultarà
l'Administració de Cultura per actuar de forma subsidiària i realitzar
les actuacions reparadores necessàries a càrrec de l'infractor/a.

Capítol 3r
Sancions

Article 105.-

1. Les infraccions en matèria de Patrimoni històrico-
artístic de les Illes Balears se sancionaran amb multes de les
quanties següents:

a) Infraccions molt greus: Multa de vint-i-cinc a cent
milions de pessetes.

b) Infraccions greus: Multa de deu a vint-i-cinc milions de
pessetes.

c) Infraccions menys greus: Multa de fins a deu milions
de pessetes.

2. La gradació de les multes es realitzarà en funció de les
circumstàncies atenuants o agreujants que hi concorrin, la
importància dels béns afectats, la magnitud del dany causat i el grau
de malícia intervinent.

3. La quantia de la multa no podrà esser en cap cas
inferior al benefici obtengut per l'infractor/a com a resultat de la
seva actuació infractora.

4. Les multes que s'imposin a subjectes distints com a
conseqüència d'una mateixa infracció tendran caràcter independent
entre si.
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Article 106.-

1. La imposició de les multes previstes en aquesta Llei
correspon als òrgans i a les autoritats següents:

a) Consellers/res insulars de Cultura, Educació i Esports:
multes de fins a cinc milions de pessetes.

b) Director/a General de Cultura: multes de fins a quinze
milions de pessetes.

c) Conseller/a de Cultura, Educació i Esports: multes de
fins a vint-i-cinc milions de pessetes.

d) Consell de Govern de la CAIB: multes de més de
vint-i-cinc milions de pessetes.

2. Les autoritats i quanties mínimes previstes en l'apartat
anterior seran aplicables a les sancions imposades per infraccions
en matèria de patrimoni documental.

3. Quan la quantia de la multa superi el límit atribuït a
l'òrgan que tramita l'expedient sancionador s'elevarà la proposta
de sanció a l'òrgan competent per a la imposició de la multa
prevista.

Capítol 4t
Procediment

Article 107.-

1. Serà pública l'acció per denunciar les infraccions en
matèria de patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears.

2. Les autoritats que tenguin coneixement d'actuacions
que puguin constituir infracció d'acord amb el previst en aquesta
Llei ho hauran de comunicar a l'Administració de Cultura el més
aviat possible.

Article 108.-

1. La incoació del procediment la realitzaran els òrgans
centrals o perifèrics a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, d'ofici o per denúncia prèvia de part.

2. Tan aviat com tengui coneixement de la realització
d'actuacions que puguin ser constitutives d'infracció, d'acord amb
el previst en aquesta Llei, l'Administració de Cultura serà
facultada per exigir la immediata suspensió de l'activitat i ordenar
les mesures precautòries que estimi necessàries per evitar danys
als béns que constitueixen el patrimoni històrico-artístic de les
Illes Balears, incoant  l'oportú expedient sancionador.

3. La tramitació de l'expedient sancionador es regirà pel
disposat al capítol II del títol VI de la Llei de procediment
administratiu.

Article 109.-

1. Les infraccions molt greus prescriuran en el decurs de
deu anys.

2. Les infraccions greus i menys greus prescriuran en el
decurs de cinc anys.

3. Els terminis de prescripció de les infraccions previstes
en aquesta Llei, comptaran a partir del dia següent a aquell en què
s'hagués comès la infracció.

Disposició transitòria.-

En el termini de tres anys la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports inclourà en el Catàleg general del patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears els béns declarats, o en el tràmit
de declaració d'Interès Cultural d'acord amb la Llei 16/1985, de 25
de juny, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició derogatòria.-

La normativa en matèria de patrimoni històrico-artístic
que no s'oposi al previst en la Llei present quedarà en vigor fins que
no s'aprovin les normes que reglamentàriament la substitueixin.

Disposició Final.-

S'autoritza el Consell de Govern per dictar les normes
necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquesta llei.

3.5. PLANS DEL GOVERN 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, conformement amb l'article 172 del
Reglament de la Cambra, acordà admetre a tràmit l'escrit RGE núm.
3075/93, relatiu al Llibre blanc de la indústria de les Illes Balears,
com a pla del Govern i trametre'l a la Comissió d'Economia.

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària del

Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 30 de setembre del 1993, adop
tà, entre d'altres, l'acord següent:

37.- Proposta al Consell de Govern referent al "Llibre
blanc de la indústria de les Illes Balears".

A proposta del conseller de Comerç i Indústria, el Consell
de Govern adopta l'acord següent:

Primer.- El Consell de Govern es dóna per informat del
contingut del "Llibre Blanc de la indústria de les Illes Balears",
elaborat per la Universitat.
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Segon.- Trametre al Parlament el "Llibre blanc de la
indústria de les Illes Balears" perquè en prengui coneixement,
d'acord amb el que es disposa en el Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Honorable Sr.
President, que firm i segell a Palma de Mallorca, a dia nou
d'octubre del mil nou-cents noranta-tres.

La Secretària del Consell de Govern.
Vist i plau,
El President.

El text del "Llibre blanc de la indústria de les Illes
Balears" queda dipositat al Registre General de l'Oficialia Major,
a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3129/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa al Pla de reindustrialització de les Illes Balears. (Mesa de
9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3133/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al Pla de reindustrialització de les Illes Balears. (Mesa de
9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3135/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al Pla de reindustrialització de les Illes Balears. (Mesa de
10 de novembre del 1993).

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PP-UM
presenta les propostes de resolució següents al Pla de
reindustrialització de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'elaboració del Pla de reindustrialització de les Illes Balears com
a instrument de suport als sectors industrials de les Illes Balears
per lluitar contra la crisi econòmica i insta el Govern balear
perquè el posi immediatament en funcionament.

2.- El Parlament de les Illes Balears inclou en el
document presentat els punts següents:

2.1.- Modificar el pressupost del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears per tal de complir l'acord
parcial al qual va arribar la Mesa de diàleg d'indústria a la sessió
de dia 30.9.93, en el sentit de diferir la dotació econòmica prevista
en el Pla de reindustrialització per al 1993 i afegir-la al total del
pla durant els anys següents (1994-1995-1996), d'acord amb la
distribució per àrees següents (en milions de pessetes):

- Cultura industrial, 40
- Infraestructura industrial, 900
- Formació, 400
- Assessorament, 100
- Disseny i qualitat, 390
- I + D, 320
- Foment financer, 700
- Promoció comercial, 2.000
- Relacions administració pública, 0
- Cooperació, 50
- Factors externs, 10
- Suport logístic, 15
- Comunicació del Pla, 75
- Total Pla, 5.000

Distribuir la quantitat total del Pla, seguint aquesta
distribució per àrees, en la proporció anual següent:

1994, 40%
1995, 30%
1996, 30%

2.2.- En els criteris que s'estableixin per a la valoració dels
projectes que s'acullin als programes que estableix el Pla de
reindustrialització de les Illes Balears es valoraran de manera
especial els aspectes següents:

2.2.1.- La contribució a la creació o al manteniment de
feina.

2.2.2.- La contribució al desenvolupament de noves
tecnologies.

2.2.3.- Els projectes acollits al Pla de reindustrialització de
les Illes Balears es desenvoluparan en un marc de respecte a la
natura i al medi ambient.

2.3.- Els projectes de promoció comercial tendran com a
objectiu la promoció de productes produïts a les Illes Balears.

2.4.- El Pla de reindustrialització de les Illes Balears
posarà especial èmfasi a desenvolupar els programes relatius a
l'adaptació de la legislació laboral, als problemes de l'estacionalitat
i a aquells que fan referència als costs de transports.

Palma, a 5 de novembre del 1993.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta les propostes de resolució següents al Pla de
reindustrialització de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta que no s'hagi
produït un acord consensuat amb els agents econòmics i socials
sobre el contingut del Pla de reindustrialització.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini d'un mes al Parlament, una proposta
addicional al Pla de reindustrialització on es fixin els criteris de
concessió dels ajuts prevists a cadascun dels objectius del Pla,
assenyalant les condicions per accedir-hi i els seus límits, procurant
establir criteris incentivadors que vinculin els ajuts a l'objectiu del
manteniment de l'ocupació.
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3.- El Parlament de les Illes Balears, constatant que el Pla
de reindustrialització ha estat aprovat inicialment pel Govern
abans de comptar amb el Llibre Blanc de la Indústria, lamenta que
no s'hagi comptat amb aquest important document de diagnòstic
per a l'elaboració del Pla.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir una comissió de seguiment del Pla de reindustrialització,
integrada pel Govern i els agents econòmics i socials.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar la distribució del pressupost per àrees en el sentit
següent:

5.1.- Suprimir la partida prevista de 150 milions
destinats a la comunicació del Pla.

5.2.- Reduir la partida destinada a suport logístic i fixar-
la en 15 milions.

5.3.- Suprimir la partida de 61 milions destinada a
factors externs.

5.4.- Reduir la partida destinada a cultura industrial i
fixar-la en 40 milions.

5.5.- Afegir 150 milions a la partida I + D.
5.6.- Afegir 17+61+60= 118 milions a la partida

destinada a disseny i qualitat.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revisar la política d'adquisició de sòl industrial, de tal manera que
els milions destinats a infraestructura industrial no serveixin per
a la creació de nous polígons industrials.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre, en el termini de tres mesos, una comunicació al
Parlament sobre la política general de reindustrialització a
impulsar per part del Govern.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la creació d'empreses relacionades amb el manteniment
del medi ambient i el reciclatge.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en les actuacions destinades a promoure la recerca i el
desenvolupament, es doni prioritat als projectes conjunts
presentats per grups d'empreses, així com a potenciar la creació i
el desenvolupament de laboratoris de control de qualitat.

10.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
qualitat en els productes manufacturats a les Illes Balears ha de ser
un element primordial per tal que aquests resultin competitius.
Amb aquesta finalitat, el Govern promourà, d'acord amb els
sectors industrials de les nostres illes, la creació d'uns segells de
qualitat, diferenciadors dels productes que aquí s'elaborin.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir un sistema de compensacions al transport de
mercaderies amb origen a les Illes Balears.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a potenciar el Centre de Documentació Europea,
promovent especialment la informació dels sectors industrials
respecte de la normativa de la CE, així com a cercar la potenciació
de les relacions entre les indústries de les Illes Balears i les de la
resta dels països membres de la Comunitat Europea. 

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar les actuacions del Consell de Formació Ocupacional de la
CAIB, especialment pel que fa a les funcions de seguiment i
avaluació de les accions formatives dutes a terme per part del Pla de
reindustrialització i per tal d'evitar actuacions poc rendibles.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de sis mesos, un pla complementari
d'actuacions en matèria de política industrial, prioritzant segons la
situació específica dels diversos sectors.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dedicar una atenció preferent a l'assessorament de les empreses per
tal de potenciar l'estalvi energètic.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
establir negociacions amb el Govern de l'Estat per tal de fer possible
que arribin a les Illes Balears una part dels 18.000 milions que es té
previst destinar a formació contínua en el Acuerdo Nacional sobre
Formación Contínua.

Palma, 5 de novembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposta de resolució següent al Pla de
reindustrialització de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears aprova el Pla de
reindustrialització de les Illes Balears següent.

Palma, 5 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Pla de reindustrialització de les Illes Balears.

Índex:

1. Introducció.
2. Objectius de la nova política industrial.
3. Objectius del Pla de reindustrialització.
4. Període de vigència.
5. Programes.
6. Període d'actuació.
7. Criteris.
8. Publicitat de la convocatòria del Pla.
9. Quantia els ajuts.
10. Resolució.
11. Seguiment.
12. Pressuposts.
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1. Introducció:

El Pla de reindustrialització de les Illes Balears de l'any
1986, promogut pel Govern de la Comunitat Autònoma, no va
aconseguir dur a terme l'objectiu que s'havia marcat: la promoció
d'una estructura productiva industrial a les Illes que permetés
corregir la preeminència del sector terciari.

L'estratègia dissenyada, fomentada en dues grans línies
d'actuació, la consolidació i el desenrotllament dels sectors
industrials existents i, en segon lloc, la captació de noves
inversions industrials, basades en modernes tecnologies no
contaminants, no van produir l'efecte desitjat. Des de l'any 1986
al 1993 la indústria existent ha vengut perdent pes en la nostra
economia, i, a més, no s'ha instal•lat cap nova indústria a les
Balears com a conseqüència de l'anterior pla esmentat.

Atesa la situació del nostre sector industrial, més greu
que la de l'any 1986, és imprescindible elaborar un pla d'acció
immediat que permeti el sosteniment i posterior impuls del sector
industrial a les Illes, assentant, alhora, les bases per accedir a
disposar d'indústries competitives, amb llocs de feina estables i
amb futur.

Les actuacions que ha d'impulsar aquest nou pla de
reindustrialització han de tenir en compte els factors següents:

1. Situació real de la nostra indústria caracteritzada per:
a) Baix ús de tecnologia.
b) Dimensió reduïda de les empreses.
c) Baixa inversió industrial.
d)Falta de formació dels directius i personal productiu.
e) Inadequada comercialització dels productes.

2. La conjuntura econòmica de la nostra comunitat
autònoma.

Les indústries tradicionals han perdut competitivitat
respecte del turisme, cosa que ha accentuat la terciarització de la
nostra economia.

Aquesta terciarització impossibilita dissenyar polítiques
industrials que es basin en preus baixos i mà d'obra barata.

2. Objectius de la nova política industrial:

S'han de centrar tots els esforços de la nova política
industrial de la Comunitat Autònoma en els eixos següents:

1. Major introducció de noves tecnologies.
2. Millora de qualitat i disseny.
3. Una política decidida en normalització i homologació

de productes: major suport als laboratoris existents i creació
d'altres.

4. Creació d'instituts tecnològics o conveni amb alguns
existents a la península.

5. Formació per a empresaris i treballadors.
6. Gran qualitat mediambiental i compatibilitat amb

l'activitat turística i residencial.

La posada en marxa d'aquest pla ha de ser immediata,
l'any 1993. Tenint en compte la disponibilitat pressupostària de la
nostra comunitat i la necessitat d'un fort impuls de xoc, les
inversions, en més d'un 60% se centraran entre el darrer trimestre
del 1993 i l'any 1994. Els anys 1995 i 1996 les inversions del Pla
seran sensiblement menors, atenent, també, que l'esperada
recuperació econòmica de les economies occidentals, inclosa la de
la península, influiran, també, en aquests anys, positivament en el
nostre teixit industrial.

3. Objectiu del Pla de reindustrialització:

Permetre el sosteniment del teixit industrial, així com
l'ocupació que comporta, i crear, alhora, les bases per a un futur
sector industrial competitiu i punter.

4. Període de vigència:

El Pla de reindustrialització serà vigent als anys 1993,
1994, 1995 i 1996, d'acord amb les accions i quanties que es
detallen en els apartats següents. A més s'inclouran les línies
estratègiques que defineixen el Pla estratègic de competitivitat i el
Pla de reindustrialització regional.

5. Programes:

1. Modernització del teixit industrial:

La importància de la tecnologia en els processos de
producció serà un factor determinant per assolir un avantatge
competitiu. Fomentar la inversió en aquests tipus d'actius,
segurament tendrà un efecte multiplicador en el desenrotllament
industrial. Per això, aquest serà el programa d'actuació més
important del Pla de reindustrialització, canalitzant 2.000 milions de
pessetes. La supervivència de la nostra indústria passa, en primer
lloc, per la seva modernització.

2. Normalització i homologació de productes:

De cada vegada és més important per a les nostres
empreses la utilització de laboratoris de control de qualitat. Per
moltes indústries es fa, en certs moments, imprescindible sotmetre's
a una auditoria de qualitat, per tal que els seus productes i processos
puguin ser homologats i certificats.

En aquest sentit, en aquest programa:

a) Es fomentaran els instituts tecnològics existents.
b) Es crearan i/o potenciaran els laboratoris de qualitat del

sector de construcció, fusta, metall, etc.
c) Es realitzaran convenis amb altres instituts tecnològics

existents, per tal que les nostres indústries puguin accedir als seus
serveis a un cost raonable. Per exemple és el cas del laboratori de
l'Inescop a Inca o la possible utilització d'instituts tecnològics situats
al País Valencià.

La disponibilitat total d'aquest programa serà de 600
milions de pessetes.

3. Disseny i qualitat:

El disseny i la qualitat són dos elements fonamentals a
millorar i potenciar per part del nostre sector industrial. No és
suficient introduir una competitivitat productiva a les nostres
empreses. Aquesta s'ha de complementar amb un major foment de
la qualitat dels nostres productes per introduir-nos en uns segments
de mercat en els quals puguem ser més competitius. Es destinaran
en conjunt 490 milions de pessetes a aquest programa, entenent que
l'Institut Balear de Disseny, empresa pública de la Comunitat, no en
pot ser beneficiari, ja que això distorsionaria l'objectiu de l'actuació.
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4. Foment financer:

Aquest pla d'acció persegueix millorar la situació de
l'estructura financera de les empreses de Balears. La seva acció es
realitzarà, prioritàriament, l'any 1993/1994. Les nostres empreses
necessiten un suport immediat, i atenent que la perspectiva de
baixos tipus d'interès d'aquí a uns mesos està plenament
fonamentada, es preveurà que una part important de la seva
incidència sigui el més aviat possible.

El volum destinat a aquest programa serà de 700 milions
de pessetes.

5. Promoció comercial:

Un dels reptes que tenen, també plantejats les nostres
empreses és el de la comercialització dels seus productes. Una
bona infraestructura productiva i una mala comercialització
aconduiria a una situació molt difícil.

Aquesta acció donarà suport a l'assistència a fires, a
l'exportació, al millorament de la imatge de les empreses i a la
comercialització directa de les empreses.

El pressupost total a destinar a aquest programa serà de
400 milions de pessetes.

6. Formació:

Primerament es tracta de donar suport a tota una sèrie de
mesures per a la formació continuada, tant en l'aspecte tècnic i
professional com a l'empresarial. Els actuals integrants de les
plantilles de les indústries balears han de tenir un accés prioritari
a la formació, atenent que són els que hauran de posar en pràctica
les noves tècniques apreses.

Es donarà també suport a aquelles branques de formació
en què existeixi un dèficit a l'estructura industrial. Per una altra
banda es fomentaran les accions formatives d'àmbit sectorial, ja
que d'aquestes se'n pot derivar un trasvassament d'experiències
d'indústries amb uns nivells de gestió alts cap a d'altres.

A aquesta acció s'hi destinarà un total de 400 milions de
pessetes.

7. Assessorament d'empreses:

Aquesta acció preveurà mesures de suport, tant pel que
fa referència a la planificació com a l'execució, per a les indústries
que vulguin desenrotllar un projecte de millorament del nivell de
competitivitat, i els manquin els recursos humans necessaris per
dissenyar i executar aquesta iniciativa.

Molt sovint, pot succeir que una bona idea, sorgida en
una empresa que coneix bé el sector, que podria millorar la
posició de la indústria, no es desenvolupa perquè hi ha una manca
de professionals que puguin concretar aquesta idea en un projecte
empresarial definit.

Es destinarà un pressupost total de 100 milions de
pessetes a aquesta acció.

8. Foment de les indústries de reciclatge:

La finalitat d'aquest programa serà l'impuls i/o la creació
d'indústries dedicades al reciclatge de matèries provinents de residus
sòlids urbans com paper, carbó, vidre i d'altres.

L'objectiu és impulsar la indústria i alhora la protecció del
medi ambient, indispensable per al manteniment d'un turisme de
qualitat.

9. Comunicació del Pla:

Aquest programa preveu la difusió del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears.

6. Períodes d'actuació:

El període d'actuació serà anual. Cada any es podran
sol•licitar els ajuts prevists en el programa del Pla de
reindustrialització. Hi podran concórrer totes les empreses radicades
a les Illes Balears, amb projectes d'inversió a les Illes Balears.

7. Criteris:

Quan hi ha més peticions que disponibilitats s'ha de
disposar d'uns criteris de prioritat que han d'estar amb consonància
amb els objectius establerts al Pla. En aquest sentit, a cada programa
es donarà prioritat a:

1. Projectes que generin, o, si més no, mantenguin
l'ocupació, així com el grau de qualificació laboral.

2. Activitats noves que generin ocupació directa, i induïda
en altres sectors.

3. Activitats que tenguin la possibilitat de créixer en base
al mercat interior de la Comunitat.

4. Activitats que utilitzin tecnologies punta, amb capacitat
de transferir tecnologia a altres empreses de les Illes Balears.

5. Activitats que utilitzin i/o transformin recursos produïts,
majoritàriament, a la nostra comunitat.

6. Activitats que incideixin directament sobre altres
sectors establerts a la nostra comunitat.

8. Publicitat de la convocatòria del Pla:

La Conselleria de Comerç i Indústria divulgarà el Pla de
reindustrialització de les Illes Balears a través de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB), als mitjans de comunicació i en comunicació directa a
tots els empresaris.

9. Quantia dels ajuts:

Les empreses que presentin projectes adients amb el Pla
de reindustrialització i siguin seleccionades, rebran el 20% de
l'import del pressupost del programa presentat.

10. Resolució:

La sol•licitud de finançament d'un projecte que es proposi
acollir al Pla de reindustrialització de les Illes Balears serà resolta
per la Conselleria de Comerç i Indústria, la qual en retrà compte
anualment al Parlament de les Illes Balears en forma de
comunicació, per al seu debat.
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11. Seguiment:

La Conselleria de Comerç i Indústria retrà compte
anualment a la Mesa de diàleg industrial de l'execució i
funcionament del Pla de reindustrialització de les Illes Balears.

12. Pressuposts:

La dotació econòmica prevista pel Pla de
reindustrialització serà:

Any 1993:

Modernització (I+D): 390
Normalització i homologació: 100
Disseny i qualitat: 50
Foment financer: 100
Promoció comercial: 0
Formació: 0
Assessorament: 10
Ind. reciclatge RSU: 0
Comunicació Pla: 0
TOTAL: 650

Any 1994:

Modernització (I+D): 1010
Normalització i homologació: 200
Disseny i qualitat: 260
Foment financer: 300
Promoció comercial: 250
Formació: 150
Assessorament: 30
Ind. reciclatge RSU: 150
Comunicació Pla: 5
TOTAL: 2355

Any 1995:

Modernització (I+D): 300
Normalització i homologació: 200
Disseny i qualitat: 140
Foment financer: 150
Promoció comercial: 100
Formació: 150
Assessorament: 30
Ind. reciclatge RSU: 100
Comunicació Pla: 3
TOTAL: 1173

Any 1996:

Modernització (I+D): 300
Normalització i homologació: 100
Disseny i qualitat: 40
Foment financer: 150
Promoció comercial: 50
Formació: 100
Assessorament: 30
Ind. reciclatge RSU: 50
Comunicació Pla: 2
TOTAL: 822

Total Modernització: 2.000
Total Normalització i homologació: 600
Total Disseny i qualitat: 490
Total Foment financer: 700
Total Promoció comercial: 400
Total Formació: 400
Total Assessorament: 100
Total Ind. reciclatge RSU: 300
Total Comunicació Pla: 10
TOTAL: 5.000

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 3091/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a oferta turística no legalitzada. (Mesa
de 9 de novembre del 1993).

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Sobre l'oferta turística no legalitzada.

Palma, a 2 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3084/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a programa
"Anglès a Anglaterra". (Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3086/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projectes a l'acció
comunitària Now. (Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3096/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya
"Conèixer els aliments de les Balears". (Mesa de 9 de novembre del
1993).

RGE núm. 3097/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions
previstes en el Pla d'enllumenat viari per a Eivissa, Formentera i
Menorca. (Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3098/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana  Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a allotjament
de menors en els establiments d'allotjaments turístics. (Mesa de 9 de
novembre del 1993).
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RGE núm. 3099/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política
d'informació juvenil a Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3100/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a solucions
econòmiques als estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera per
estudiar a la Universitat o a d'altres centres. (Mesa de 9 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3103/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a establiments multats
per posar places turístiques il•legals al mercat. (Mesa de 9 de
novembre del 1993).

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Entre les activitats de la Conselleria de Cultura figura el
programa "Anglès a Anglaterra".

Quin procediment de contractació s'ha utilitzat?

Quina és la relació de persones que han participat en
aquest programa durant el curs 91-92? Quants de torns s'han
realitzat? Quina quantitat ha pagat cada alumne?

Realitza alguna acció similar la Conselleria de Cultura
per al foment de la llengua catalana entre alumnes castellano-
parlants?

Palma, a 2 de novembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

L'acció comunitària Now concedí a les Illes Balears la
realització dels projectes Now-103, Now-105, Now-106, Now-108
i Now-110.

Quins han estat els adjudicataris dels projectes
esmentats?

Quins han estat els col•laboradors o partenaires?

Quina és la quantia global de cada projecte?

Quina és l'aportació de cada col•laborador en cadascun
dels projectes?

Palma, a 2 de novembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura ha posat en marxa una
campanya per tal de donar a "Conèixer els aliments de les Balears"
i ho ha fet iniciant-la a diferents escoles.

Quines són les escoles que s'han escollit per impartir la
campanya esmentada i on estan localitzades?

Palma, 26 d'octubre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Pel que respecta al Pla d'enllumenat viari que el
departament de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori ha posat en marxa i preveu una inversió de
més de 200 milions de pessetes:

Quines són les actuacions previstes per a les illes
d'Eivissa, Formentera i Menorca? 

Palma, 21 d'octubre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Respecte del compliment i control de l'Ordre de 12 d'agost
del 1993, de modificació de l'Ordre de 22 de desembre del 1992, per
la qual es regula l'allotjament de menors de dotze anys en els
establiments d'allotjaments turístics:

Quantes autoritzacions i a quins allotjaments hotelers de
cadascuna de les Illes ha autoritzat la Conselleria de Turisme,
perquè les habitacions autoritzades com a dobles, puguin allotjar
més de dos nins menors de dotze anys o un adult?

Quantes autoritzacions sol•licitades respecte del primer
punt s'han denegat?
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Quantes autoritzacions i a quins allotjaments
extrahotelers denominats estudis de cadascuna de les Illes ha
autoritzat la Conselleria de Turisme, perquè els estudis autoritzats
per a dues places puguin allotjar més de dos nins menors de dotze
anys o un adult?

Quantes sol•licituds d'autoprització al respecte s'han
denegat?

A quants i a quins establiments turístics a cadascuna de
les Illes ha autoritzat la Conselleria de Turisme a elevar fins a un
màxim de quinze anys l'edat dels nins que acompanyats d'adults
no comptabilitzen com a plaça d'allotjament?

Quins són els criteris que ha adoptat la Conselleria de
Turisme per informar positivament o negativament aquestes
autoritzacions?

Palma, 2 de novembre del 1993.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants i quins convenis amb ajuntaments ha signat el
Govern de la Comunitat Autònoma per obrir i mantenir punts
d'informació juvenil?

D'aquestes oficines obertes: quines són dependents
directament de la Direcció General de Joventut?, on estan
situades?, quin és el pressupost de cadascuna d'elles?

Palma, 21 d'octubre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines solucions econòmiques s'han ofertat als
estudiants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que vénen
a Mallorca per tal d'estudiar a la Universitat de les Illes Balears o
a d'altres centres d'estudis?

Palma, 21 d'octubre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants d'establiments han estat multats per posar places
turístiques il•legals al mercat a les Illes Balears durant l'any 1993,
especificant-ne el nom de l'establiment, nom del propietari i
municipi al que pertany?

Quants d'establiments tenen expedient obert per posar
places turístiques il•legals al mercat a les illes d'Eivissa i
Formentera a 30 d'octubre del 1993?

Palma, 3 de novembre del 1993.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3095/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a exclusió de Menorca,
Eivissa i Formentera en la producció del porc negre mallorquí.
(Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3101/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a seguiment
de la tasca de la Direcció General d'Acció Social a Eivissa i
Menorca.  (Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3102/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tarja turística.  (Mesa de
9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3104/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quan
pensa arreglar el Govern el tram de la carretera de s'Esgleieta a
Santa Maria.  (Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3136/93, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al càmping d'Es Ca Marí
(Formentera). (Mesa de 10 de novembre del 1993).

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin és el motiu pel qual les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera queden excloses d'una possible producció del porc
negre mallorquí encara que compleixin la resta dels requisits de la
llei?

Palma, a 1 d'octubre del 1993.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com es controlen els serveis, centres i subvencions de
la Direcció General d'Acció Social del Govern de la Comunitat
Autònoma a les illes d'Eivissa i Menorca?

Palma, 21 d'octubre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Conseller de Turisme impulsar la posada en
funcionament de la tarja turística aparcada sine die pel seu
antecessor en el càrrec?

Palma, a 3 de novembre del 1993.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de la Comunitat arreglar el tram
de carretera de s'Esgleieta a Santa Maria, situat al voltant del
torrent de Bunyola?

Palma, a 3 de novembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 President de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el President de la Comunitat
Autònoma de la manifestació i paralització general succeïda a
l'illa de Formentera el passat divendres 5 de novembre, en
expressió de rebuig a la construcció d'un càmping a Es Ca Marí,
i quines accions pensa emprendre per solucionar aquest problema?

Palma, a 5 de novembre del 1993.
El diputat:
Víctor Tur i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3092/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació d'un sistema d'informació per al sector turístic.
(Mesa de 9 de novembre del 1993).

RGE núm. 3142/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a institucionalització d'una conferència anual pel tractament
dels problemes del sector turístic. (Mesa de 10 de novembre del
1993).

Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

A causa de la gran complexitat dels mercats turístics és
quasi impossible que els hotelers puguin seguir pels seus propis
mitjans els esdeveniments diaris que es van produint en el sector
d'agències de viatge, tour operadors i companyies aèries.

És per això que el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Turisme a:

1.- Tenir a l'abast del sector d'allotjaments turístics totes
les informacions relacionades amb els tour operadors, agències de
viatge i companyies aèries.

2.- Establir un sistema de recollida de dades per tal de
poder informar al sector d'allotjaments turístics sobre:

a) La situació econòmica i comercial de les agències de
viatge i companyies aèries.

b) Sobre els possibles pactes comercials per ampliar
quotes de mercats, les fusions, absorcions i d'altres activitats dels
tour operadors i agències de viatge.

c) Sobre les tendències de vendes.
d) De les economies dels països emissors de turisme.
e) Qualsevol altres informacions interessants i

beneficioses per als empresaris i agents socials del sector turístic."

Palma, a 3 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La forta dependència de la indústria turística amb
l'exterior fa que moltes decisions que es prenen a d'altres indrets
d'aquesta comunitat tenguin un efecte fonamental en la nostra
economia.

És per això que el Grup Parlamentari SOCIALISTA
proposa la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1. Institucionalitzar amb els representants dels tour
operadors i hotelers una conferència anual per tractar de tots i
cadascun dels problemes que van apareixent en el sector turístic.

2. Elaborar en el termini de tres mesos un model de
contracte normalitzat per a tots els hotels que contempli entre
d'altres els aspectes següents:

a) L'overbooking.
b) La devaluació o la nova cotització de la moneda.
c) Relació qualitat-preus.
d) El release.

Palma, 3 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació dels nous portaveus del Grup

Parlamentari SOCIALISTA (RGE núm. 3090/93).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, mitjançant el qual el Grup Parlamentari
SOCIALISTA designa l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, com a portaveu del grup i l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, com a suplent.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a nova adscripció dels membres del Grup

Parlamentari SOCIALISTA a les diverses comissions i a la Diputació
permanent del Parlament (RGE núm. 3132/93).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, mitjançant el qual el Grup Parlamentari
SOCIALISTA comunica la nova adscripció dels seus membres a les
diverses comissions i a la Diputació permanent:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:

- Josep Alfonso i Villanueva.
- J. Francesc Triay i Llopis.
- Francesc Obrador i Moratinos.
- Víctor Tur i Ferrer.
- Francesc Planells i Costa.

Comissió d'Ordenació Territorial:

- Francesc Obrador i Moratinos.
- Joana Barceló i Martí.
- J. Francesc Triay i Llopis.
- Francesc Antich i Oliver.
- Vicent Tur i Torres.

Comissió de Turisme:

- Antoni Pallicer i Pujol.
- Teresa Riera i Madurell.
- Manuel Mascaró i Pons.
- Víctor Tur i Ferrer.
- Joan Marí i Serra.

Comissió d'Economia:

- Valentí Valenciano i López.
- Encarna Magaña i Alapont.
- Manuel Mascaró i Pons.
- Llorenç Rus i Jaume.
- Joan Ferrà i Capllonch.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts:

- Josep Alfonso i Villanueva.
- Valentí Valenciano i López.
- Joana Maria Barceló i Martí.
- Vicent Tur i Torres.
- Llorenç Rus i Jaume.

Comissió de Cultura, Educació i Esports:

- Damià Pons i Pons.
- Joan Ferrà i Capllonch.
- Joan Marí i Serra.
- Xavier Tejero i Isla.
- Teresa Riera i Madurell.



3090 BOPIB núm.111 - 12 de novembre del 1993

Comissió d'Assumptes Socials:

- Antoni Gómez i Arbona.
- Xavier Tejero i Isla.
- Josep Moll i Marquès.
- Damià Pons i Pons.
- Encarna Magaña i Alapont.

Comissió de Peticions:

- Josep Moll i Marquès.

Comissió d'Estatut dels diputats:

- Joan Ferrà i Capllonch.

Comissió de Reglament:

- Damià Pons i Pons.
- Francesc Planells i Costa.
- Joana Maria Barceló i Martí.
- Antoni Gómez i Arbona.
- Antoni Pallicer i Pujol.

Diputació Permanent:

- Francesc Obrador i Moratinos.
- J. Francesc Triay i Llopis.
- Josep Alfonso i Villanueva.
- Joana Maria Barceló i Martí.
- Vicent Tur i Torres.
Suplents:
- Josep Moll i Marquès.
- Encarna Magaña i Alapont.
- Antoni Gómez i Arbona.
- Damià Pons i Pons.
- Valentí Valenciano i López.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a renúncia de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc

Triay i Llopis al càrrec de vice-president de la Comissió
d'Ordenació Territorial (RGE núm. 3130/93).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, restà assabentada de l'escrit de
referència, presentat per l'Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual comunica la
seva renúncia al càrrec de vice-president de la Comissió
d'Ordenació Territorial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a renúncia de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez

i Arbona al càrrec de vice-president de la Comissió d'Assumptes
Socials (RGE núm. 3131/93).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, restà assabentada de l'escrit de
referència, presentat per l'Hble. Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual comunica la seva
renúncia al càrrec de vice-president de la Comissió d'Assumptes
Socials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a la convocatòria per cobrir una plaça d'auxiliar

administratiu amb caràcter de funcionari de carrera a mitja jornada,
grup D, nivell 14, en destinació al Servei de Biblioteca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
3067/93, presentat pel President del Tribunal designat per a
qualificar les proves de la convocatòria de referència, mitjançant el
qual s'informa que el Tribunal ha considerat, un cop efectuat i
corregit el primer exercici, que els aspirants a la plaça convocada no
han superat el que disposa el punt 1 de la base cinquena de la
convocatòria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a llista definitiva d'aspirants per proveir una plaça

de xofer de la Cambra pertanyent al cos d'uixers com a personal
funcionari en règim d'interinitat.

D'acord amb l'establert a la base tercera de les reguladores
de la convocatòria de referència, publicades al BOPIB núm. 106, de
15 d'octubre del 1993, es publica la llista definitiva d'admesos i es fa
constar que no hi ha cap exclòs:

Admesos:

- Manuel Alba i Mateu. DNI núm. 43.047.061.
- Joan Llobera i Galmés. DNI núm. 43.046.032.
- Adolfo Marcelino Caballero i Rullán. DNI núm. 78.204.600.
- Jaume Mayol i Mora. DNI núm. 42.961.220.
- Joan Esteve Oliveras i Taberner. DNI núm. 46.528.872.
- Bernat Vich i Coll. DNI núm. 43.003.930.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre del 1993.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

Ordre de Publicació

G) 
Relativa a llista definitiva d'aspirants per cobrir la plaça

d'uixer major del Parlament de les Illes Balears.
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D'acord amb l'establert a la base quarta de les
reguladores de la convocatòria de referència, publicades al BOPIB
núm. 106, de 15 d'octubre del 1993, es publica la llista definitiva
d'admesos i es fa constar que no hi ha cap exclòs:

Admesos:

- Aurelio Santamaria i Mestre. DNI núm. 41.355.430.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre del 1993.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

Ordre de Publicació

H) 
Relativa a resolució de nomenament de l'uixer major del

Parlament de les Illes Balears.

Resultant que al BOPIB núm. 106 de data 15 d'octubre
del 1993, es realitzà la convocatòria per cobrir la plaça d'uixer-
major del Parlament de les Illes Balears pel sistema de lliure
designació, enquadrada als grups C o D i amb nivell 17.

Atès que la plaça està dotada econòmicament.

Atès que la Mesa de la Cambra, a la reunió de dia 9 de
novembre del 1993, aprovà el nomenament com uixer major de la
institució al funcionari del cos d'uixers Sr. Aurelio Santamaria i
Mestre amb DNI núm. 41.355.430.

Atès que aquest reuneix les condicions requerides a la
base quarta d'aquesta convocatòria.

En ús de les facultats que em confereix l'article 9.G de
l'Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes Balears,

RESOLC nomenar uixer-major del Parlament de les Illes
Balears pel sistema de lliure designació el Sr. Aurelio Santamaria
i Mestre, amb efectes econòmics a partir de la data de presa de
possessió.

Seu del Parlament, a 9 de novembre del 1993.
Per delegació del President,
el Secretari Primer:
Jesús G. Martínez i de Dios.
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