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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3090/94, sobre l'Esport Balear.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió de Cultura Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 25 d'octubre, a les 13 hores.

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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 21 de setembre del 1994, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

Projecte de llei de l'esport balear.

A proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports,
el Consell de Govern adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el Projecte de llei de l'esport balear.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 22 de setembre del
1994.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE L'ESPORT BALEAR

Exposició de motius

L'esport és una funció social que afavoreix el
desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà, fa possible
la seva formació integral i contribueix a la consecució, en tots els
ordres, d'una major qualitat de vida.

L'article 43.3 de la Constitució espanyola estableix
l'obligació dels poders públics de fomentar l'educació física i
l'esport, i de facilitar l'adequada utilització de l'oci.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té atribuïdes
competències plenes en matèria d'esports, d'acord amb el que
disposa l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia.

Aquesta Llei, que es dicta en l'exercici de l'esmentada
atribució de competències i que regula el fet esportiu a la nostra
Comunitat Autònoma, pretén de facilitar un marc legislatiu
regulador de l'esport a les Illes Balears, sobre les bases contingudes
en la Carta Europea de l'Esport del Consell d'Europa i en la Carta
Internacional d'Educació Física i Esport de la UNESCO.

Els principis que inspiren la redacció d'aquesta Llei són
clars i coincidents amb l'aspiració generalitzada del foment del
coneixement i la pràctica de l'esport. El fet esportiu més important
i que constitueix, sens dubte, el substrat imprescindible de qualsevol
pràctica esportiva és difícilment regulable. La decisió per la qual
una persona inicia la pràctica d'un esport durant el seu temps lliure,
com un dels mitjans que poden ajudar a la seva formació integral,
és impossible sotmetre-la a una normativa jurídica. Aquesta activitat
que neix de la voluntat individual de la persona i que no té cap
transcendència exterior, és a dir que s'exhaureix en si mateixa, no
requereix cap tipus de regulació especial, en tractar-se d'un acte de
llibertat. Atès tot això, els poders públics solament han de dirigir
llur actuació en el sentit de procurar que la decisió positiva de fer
esport no es vegi truncada per una impossibilitat material en la seva
consecució, i també procurar que les persones dedicades a
l'ensenyament de qualsevol disciplina esportiva tinguin un nivell de
coneixements suficient per al desenvolupament d'aquesta funció i
evitar al màxim els perjudicis de la pràctica incorrecta de l'exercici
esportiu.

Fruit d'aquest plantejament és la creació de la figura del
Pla coordinador d'establiments i instal.lacions esportives l'objectiu
del qual és el d'aconseguir que qualsevol ciutadà de les Balears
pugui fer possible la necessitat de practicar un esport. Així mateix
es crearà l'Escola Balear de l'Esport, que vetllarà per l'adequada
formació dels tècnics esportius i regularà els títols esportius.
Juntament amb l'anterior, també es regula la intervenció dels nostres
poders públics en els instruments urbanístics perquè aquests
habilitin els terrenys i espais necessaris per fomentar la pràctica
esportiva en una simbiosi entre l'activitat pública i privada que
solament pot tenir lloc en el camp urbanístic.

Aquesta Llei, sense ignorar la indiscutible vocació
turística de les nostres illes, propugna com a principi inspirador la
idea que els turistes o residents temporals tinguin dret a fer esport,
tot transcendint l'àmbit de població de la nostra comunitat. Aquesta
circumstància fa que la Llei sigui innovadora en aquest punt i que
tingui un acoblament que ultrapassa els límits estatals per a integrar-
se en un nivell internacional, a través de tots i de cadascun dels
ordenaments estatals respectius de les persones que ens visiten.
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La regulació concreta de la Llei parteix del principi del
respecte i acomodament a l'organització vigent de la nostra
Comunitat Autònoma, com no podria ser de cap altra manera, i
defineix els àmbits competencials en funció del criteri de
territorialitat. Es fa una llista exhaustiva de les competències i
atribucions que corresponen als òrgans de l'Administració
autonòmica. Es fomenta i facilita l'associacionisme esportiu com
el millor camí per aconseguir el coneixement i la pràctica de
l'esport. Es regula la disciplina esportiva, i s'atribueixen les
competències a cadascun dels òrgans que hi intervenen. Es
diferencia l'exercici de les funcions públiques administratives de
les que s'atribueixen en l'àmbit estrictament disciplinari esportiu,
i se salvaguarden, en tots els casos, les competències civils
derivades de les actuacions de les associacions sotmeses a aquesta
Llei en la seva doble condició. Es regula el règim de recursos, els
quals s'adapten a la nova Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
que s'estableix, únicament, per a les actuacions de les associacions
esportives que es dictin en l'exercici de les funcions públiques de
caràcter administratiu. I, finalment, es preveu una legislació de
desenvolupament que faci d'aquesta Llei un instrument útil i
adaptable a les circumstàncies sempre canviants de la nostra
societat.

TÍTOL I

ÀMBIT D'APLICACIÓ I PRINCIPIS GENERALS

Article 1

La present Llei té per objecte la regulació, el foment, la
divulgació i l'ordenació de la cultura física i de l'esport a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2

L'esport i l'activitat física són objectius d'interès general
que contribueixen a la formació i  desenvolupament integral de la
persona, a la millora de la qualitat de vida i al benestar social.

Article 3 

1.- Tots els ciutadans de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears tenen dret al coneixement i a la pràctica de l'esport.

2.- Totes les persones que, temporalment, resideixin a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen dret a la pràctica
de l'esport.

3.- L'Administració esportiva del Govern Balear
procurarà els mitjans necessaris per tal de facilitar els
desplaçaments dels esportistes de les Balears, entre les illes de la
Comunitat, per assistir a les competicions oficials d'àmbit
autonòmic.

Article 4

La Comunitat Autònoma, amb la finalitat de garantir
plenament aquests drets, desenvoluparà la política esportiva, i
tindrà en compte, com a fins, els principis rectors següent:

1. L'ordenació, promoció i difusió del coneixement de
l'esport, atès l'esperit olímpic, així com de tota activitat física.

2. El reconeixement de l'esport com a element integrant
de la nostra cultura i la recuperació, el manteniment i el
desenvolupament de les modalitats esportives autòctones pròpies
de les Illes Balears.

3. Vetllar perquè l'esport sigui lliure de violència, així com
de qualsevol altra pràctica extraesportiva que tendeixi a la
consecució de l'alteració dels resultats de les competicions i dels
partits.

4. El foment, la regulació i protecció de l'associacionisme
esportiu.

5. La coordinació de la gestió esportiva en relació a les
funcions pròpies dels consells insulars i de les entitats locals, tot
harmonitzant les competències respectives.

6. La planificació, programació i execució harmònica dels
equipaments i de les instal.lacions 
esportives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La promoció i planificació de l'esport de competició i
d'alt nivell.

8. La implantació i execució dels programes destinats a
afavorir l'accés a la pràctica de l'activitat física i l'esport en règim
d'igualtat per a tots els sectors, els nivells, els àmbits de població i
la societat en general.

9. La promoció i el foment de la pràctica esportiva dels
joves en l'edat escolar orientades a la pràctica poliesportiva, a
l'educació integral i al desenvolupament harmònic de la personalitat.

10. La tutela i el foment de l'aplicació de programes
d'educació física als centres escolars.
11. La promoció dels programes per a la pràctica d'activitats físico-
esportives a les persones amb incapacitats físiques, sensorials o
psíquiques.

12. Atendre la promoció i pràctica de l'esport femení i per
a la dona.

13. Promocionar la pràctica esportiva en la tercera edat.

14. La planificació i el foment de l'assistència mèdico-
sanitària als esportistes, en els nivells de prevenció, control i
assistència directa.

TÍTOL II

DE L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE
L'ESPORT

Article 5

La Comunitat Autònoma,  dintre del seu territori, té
competències exclusives en matèria de Cultura Física i Esports, com
així ho reconeix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Article 6

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
el desenvolupament legislatiu i normatiu, així com l'execució de la
legislació de la Comunitat Autònoma, per a la promoció i pràctica
de l'esport.
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Article 7

Correspon a l'Administració esportiva del Govern Balear
l'aprovació del Pla coordinador d'establiments i instal.lacions
esportives de les Balears. En el procediment d'aprovació del Pla
coordinador s'inclourà el tràmit d'informe dels consells insulars.

Així mateix, correspon a l'Administració esportiva del
Govern Balear la coordinació i cooperació amb l'Administració de
l'Estat.

Article 8

Correspon a l'Administració esportiva del Govern
Balear:

1. En relació amb els programes de l'esport per a l'edat
escolar i de l'esport per a tots, en desplegament de la legislació
que dicti la Comunitat Autònoma.

a) L'elaboració i aprovació en coordinació amb els
consells insulars i els ajuntaments dels programes corresponents.

b) L'execució d'aquests programes si s'escau, en
coordinació amb els consells insulars, els ajuntaments i les
federacions.

2. L'elaboració, la tramitació - si escau -, l'aprovació i
l'execució dels instruments d'ordenació del territori referits als
equipaments esportius, d'acord amb el que estableix la Llei 8/87,
de l'1 d'abril, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, i el Pla
coordinador d'establiments i instal.lacions esportives, en
coordinació amb els consells insulars.

3. L'informe previ, preceptiu i vinculant dels instruments
d'ordenació urbanística que incloguin territoris destinats a usos
esportius, sigui quina sigui l'Administració urbanística que hi
actuï.

4. La promoció d'agrupacions de municipis i la creació
de consorcis amb l'objecte de prestar serveis i programes comuns
per al foment de l'esport.

5. L'assistència, l'impuls, l'aprovació i la inscripció de
les federacions, associacions i agrupacions esportives.

6. L'establiment dels criteris que assenyalin la línia a
seguir en la concessió de subvencions per a l'esport.

7. L'elaboració i l'aprovació, en coordinació amb els
consells insulars, dels programes dirigits a aconseguir una major
pràctica esportiva dels diversos sectors socials.

8. Organitzar i regular competicions i manifestacions
esportives sense perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic.

9. Regular tot el que tingui relació amb la participació
dels equips d'esportistes que, com a representants de la Comunitat,
participin en encontres, competicions i d'altres activitats, en
col.laboració amb les respectives federacions de les Balears.

10. Conèixer els programes d'actuació i els balanços
econòmics de les associacions que percebin qualque tipus d'ajuda
pública de la Comunitat Autònoma.

11. Formar nous tècnics i especialistes en diverses àrees
i nivells, programar cursos d'actualització i coordinar les titulacions
esportives de la Comunitat Autònoma.

12. Coordinar i elaborar els censos d'instal.lacions
esportives i planificar la política d'equipaments, en concordança
amb els consells insulars, pel que fa referència a la realització de
xarxes bàsiques i de les instal.lacions d'una manera global.

13. Fomentar, coordinar i realitzar les construccions
esportives que es considerin necessàries d'acord amb els plans
establerts.

14. Participar o coordinar, amb les entitats interessades, la
creació de les xarxes especials d'instal.lacions d'alta competició o
tecnificació, i la seva conservació, programació i administració, si
així ho considera convenient.

15. La ratificació dels estatuts de la Unió de Federacions
Esportives.

16. La resolució dels recursos administratius que
s'interposin contra els acords de les institucions esportives en els
termes prevists per aquesta Llei.

17. Crear i regular els centres i els programes de
tecnificació i rendiment esportiu per als esportistes de les Balears,
en coordinació amb els consells insulars i les federacions esportives.

18. Promocionar la pràctica i l'estructuració de l'educació
física.

19. Qualsevol altra competència, en matèria esportiva, no
atribuïda específicament a d'altres òrgans de l'Administració
Pública.

Article 9

Corresponen als consells insulars, referides al seu àmbit
territorial, les competències següents:

1. L'execució de la legislació de la Comunitat Autònoma
per a la promoció de l'esport.

2. L'execució dels programes de l'esport escolar i de
l'esport per a tots.

3. L'assistència i l'impuls a les delegacions de les
federacions, associacions i agrupacions esportives del seu àmbit
territorial.

4. L'informe dels criteris a establir per determinar les
subvencions a l'esport.

5. La participació i execució dels programes dirigits a una
major pràctica esportiva dels diversos sectors socials.

6. Organitzar i regular competicions i manifestacions
esportives sense perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic.

7. Elaborar els censos de les instal.lacions esportives
situades en el territori.
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8. Assegurar el compliment de la legislació urbanística
en matèria de dotacions i zones per a la pràctica esportiva.

9. Cooperar amb l'Administració autonòmica i els
ajuntaments en la construcció, ampliació i millora de les
instal.lacions esportives en el seu àmbit territorial.
 

10. La promoció d'agrupacions de municipis i la creació
de consorcis amb l'objecte de prestar serveis i programes comuns
per fomentar l'esport.

11. Participar en l'elaboració i execució dels programes
de la Comunitat Autònoma relatius a la pràctica de l'esport.

12. Col.laborar en el desenvolupament dels centres i els
programes de formació tècnica i coordinar-ne els àmbits insulars.

13. Exercir la totalitat de les atribucions que li són
conferides per aquesta Llei o per la normativa que la desenvolupi.

14. Regular tot el que fa referència a la programació i al
desenvolupament dels sistemes d'iniciació tècnico-esportiva dels
esportistes i els corresponents seguiments mèdics i científics.

Article 10

Corresponen a les corporacions locals, en el seu terme
municipal, les competències següents:

1. L'elaboració i execució dels programes de
desenvolupament i foment de l'activitat físico-esportiva.

2. L'elaboració i execució dels plans municipals
d'equipaments esportius.

3. L'elaboració i tramitació, dintre dels instruments
urbanístics corresponents, de les reserves dotacionals destinades
a l'establiment d'instal.lacions esportives.

4. La vigilància i l'acompliment de la legislació
esportiva.

5. El control i la inspecció de les instal.lacions esportives
i de la responsabilitat civil derivada de l'ús d'aquestes
instal.lacions.

6. Organitzar i promoure esdeveniments esportius sense
perjudici de les federacions esportives o del Comitè Olímpic.

7. Cooperar en la construcció, ampliació i millora de les
instal.lacions d'interès municipal o insular.

8. Coadjuvar en la realització dels cens d'instal.lacions
esportives.

9. Exercir la resta de les funcions i competències que li
siguin atribuïdes per aquesta Llei i per les normes que la
despleguin.

TÍTOL III

DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I LA MEDICINA DE
L'ESPORT

CAPÍTOL I

De l'educació física i l'esport en l'ensenyament

Article 11

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears considera
fonamental la millora de l'educació física i l'esport en
l'ensenyament.

Article 12

Es considera que l'ensenyament i la pràctica de l'educació
física i esportiva s'ha d'impartir a tots els centres escolars i en els
diferents nivells educatius.

Article 13

Es consideren d'interès preferent els programes per a
l'ensenyament i la pràctica de l'educació física i l'esport en l'edat
escolar, que comporten un objectiu de desenvolupament integral i
harmònic de la personalitat de l'infant a través d'una pràctica
poliesportiva.

Article 14

S'afavorirà la creació d'agrupacions i clubs esportius als
centres escolars per a la promoció de l'esport i la seva participació
en les competicions esportives en què s'integren.

Article 15

Es col.laborarà amb la Universitat per fomentar l'esport en
el seu àmbit i amb la creació d'agrupacions que promocionen
l'activitat físico-esportiva a la Universitat.

CAPÍTOL II

De la medicina esportiva

Article 16

Correspon als poders públics de la Comunitat Autònoma
planificar, ordenar i fomentar l'adequada assistència mèdica i
sanitària de tots els esportistes.

Article 17

L'Administració esportiva del Govern Balear, en l'àrea de
la medicina esportiva haurà de tenir una actuació de caràcter
preventiu que presti atenció als aspectes següents:
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1.- Mesures que permetin el control de l'aptitud física
per a la pràctica de l'esport.

2.- Control del retorn a l'activitat moderada amb perfecta
integritat de les seves facultats psico-físiques, i l'orientació de les
activitats físiques en la promoció de la salut.

3.- Actuació preventiva de l'accident esportiu, motivat
per causes intrínseques del practicant o per defecte o adequació
deficient de les instal.lacions i del material.

Article 18

L'actuació preventiva, de seguiment i de control per
evitar que els esportistes utilitzin productes no autoritzats
mèdicament i esportiva, sempre d'acord amb les normes
establertes pels organismes competents. 

Article 19

L'impuls d'unitats assistencials especialitzades en la
medicina de l'esport, amb incidència en la recerca i investigació
de la valoració i el perfeccionament biològic, psicològic i
funcional dels esportistes per al seu millor rendiment.

TÍTOL IV

DE LES INSTAL.LACIONS I ELS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

Article 20

Correspon a l'Administració esportiva del Govern
Balear, juntament amb els consells insulars i amb la col.laboració
dels ajuntaments, l'elaboració del cens actualitzat de les
instal.lacions esportives de les Illes Balears.

Article 21

Correspon a l'Administració esportiva del Govern
Balear, en col.laboració amb els consells insulars, la planificació
de la política d'equipaments esportius de les Illes Balears.

Article 22

Es desenvoluparà el Pla coordinador d'establiments i
instal.lacions esportives, que inclourà en la seva normativa: 

1.- La infraestructura esportiva bàsica, determinada per
la necessitat d'instal.lacions, tot tenint en compte la població, el
nombre d'usuaris potencials, la seva ubicació i l'interès per a
l'esport balear.

2.- Les característiques i condicions mínimes dels
terrenys i de les instal.lacions esportives, segons la normativa que
permeti la seva homologació per a competicions oficials.

3.- Les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat,
segons la normativa vigent.

4.- L'accés a les instal.lacions esportives de les Balears
de totes les persones. De manera que cap disminució física o l'edat
avançada no representi un impediment insalvable.

Article 23

Els ajuntaments a través dels consells insulars, definiran
les necessitats del seu municipi en la seva proposta de planificació
en matèria d'equipaments esportius.

Article 24

Es determinaran les condicions per tal que els municipis
puguin optar als ajuts de l'Administració esportiva del Govern
Balear i dels consells insulars per a la construcció i millora de les
instal.lacions esportives.

TÍTOL V

DE LES ASSOCIACIONS ESPORTIVES

CAPÍTOL I

Dels clubs esportius

Article 25

Són clubs esportius les associacions privades, amb
personalitat jurídica i amb rar, l'objecte exclusiu de les quals sigui
el foment i la pràctica de l'esport i la participació en competicions
esportives.

Article 26

La constitució dels clubs esportius i el contingut de llurs
estatuts s'ha de regir pels principis d'igualtat i de representativitat,
i la seva organització interna ha de ser democràtica.

Article 27

1. El club esportiu podrà ser integrat per persones físiques,
jurídiques o persones físiques i jurídiques.

2. Per a la constitució d'un club esportiu, els seus
fundadors, en un nombre no inferior a cinc, han d'atorgar una
escriptura pública on consti la seva voluntat de constituir un club
l'objecte exclusiu del qual sigui esportiu.

3. En l'esmentat document públic s'han d'incloure els
estatuts del club, en els quals ha de constar, com a mínim, el
següent:

a) La denominació,  el símbol, l'objecte i el domicili del
club.

b) Requisits i procediment d'adquisició i pèrdua de la
condició del soci.

c) Drets i deures dels socis.

d) Òrgans de govern, representació i règim d'elecció.

e) Règim de responsabilitat dels directius i socis. En
qualsevol cas, els directius respondran respecte al club, els socis o
tercers, per culpa o negligència greu.

f) Règim disciplinari.
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g) Règim econòmico-financer i patrimonial.

h) Procediment de reforma dels estatuts.

i) Règim de suspensió i dissolució del club.

4. Els estatuts dels clubs esportius han de ser aprovats en
Assemblea General.

Article 28

1. Les entitats públiques o privades amb personalitat
jurídica i capacitat d'obrar, o els grups que s'hi trobin integrats,
que desenvolupin activitats físiques esportives de caràcter
accessori al seu objecte principal, podran accedir al Registre
d'Associacions Esportives com a clubs esportius.

2. Per a la seva inscripció s'exigirà que l'entitat atorgui
el corresponent document públic autoritzat notarialment, en el
qual, a més de les previsions generals, ha de figurar, com a mínim,
el següent:

a) Voluntat de constituir un club esportiu.

b) Estatuts, o part d'quests, que acreditin la seva
naturalesa jurídica, o referència a les normes legals que autoritzin
la seva constitució com a grup.

c) Identificació del delegat o responsable del club.

d) Sistema de representació dels esportistes.

e) Règim de pressupost diferenciat.

Article 29

Els clubs esportius es regiran per les normes
determinades reglamentàriament, pels seus estatuts i reglaments,
pels acords vàlids adoptats en llurs assemblees i d'altres òrgans de
govern, i pels estatuts i disposicions de les federacions a les quals
estiguin adscrits, si és el cas.

Article 30

Els clubs esportius s'han d'inscriure en el Registre
d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la qual en donarà compte a les federacions respectives.

Article 31

1. L'òrgan suprem de govern serà l'Assemblea General,
els càrrecs de la qual s'han d'elegir per sufragi lliure, directe i
secret entre tots els seus membres amb dret a vot.

2. La Junta Directiva és l'òrgan gestor i executiu dels
clubs esportius, i els seus càrrecs seran elegits d'acord als seus
estatuts o reglaments.

3. La representació legal dels clubs esportius correspon
al seu president, qui ha de presidir les assemblees generals i la
Junta Directiva.

Article 32

Els clubs esportius són subjectes al règim de pressupost
i patrimoni propis, en la forma i manera que s'estableixi per via
reglamentària.

CAPÍTOL II

De les agrupacions de promoció esportiva

Article 33

Són agrupacions de promoció esportiva les entitats
privades, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que tinguin
com a objecte exclusiu la promoció i l'organització d'activitats
físiques i esportives, i la pràctica d'aquestes pels seus associats, amb
finalitats lúdiques, formatives o socials.

Article 34

La constitució de les agrupacions de promoció esportiva
i el contingut dels seus estatuts s'ha de basar en els principis
d'igualtat i de representativitat, i llur organització interna ha de ser
democràtica.

Article 35

1. Les agrupacions de promoció esportiva solament
podran ser integrades per persones físiques.

2. Per constituir una agrupació de promoció esportiva n'hi
haurà prou que els seus promotors o fundadors subscriguin un
document privat on figuri, com a mínim, el següent:

a) Nom i d'altres dades personals dels promotors o
fundadors, havent-se de nomenar un delegat o responsable que, en
el mateix escrit, n'acceptarà el càrrec.

b) Voluntat de constituir l'agrupació, així com la finalitat,
el seu nom i el seu símbol.

c) Un domicili per a les notificacions.

d) La submissió expressa a la normativa esportiva de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La participació d'una agrupació de promoció esportiva
en les competicions oficials d'àmbit autonòmic requerirà l'adaptació
dels seus estatuts o reglaments a les condicions expressades en els
apartats segon, tercer i quart de l'article vint-i-setè d'aquesta Llei.

Article 36

Les agrupacions de promoció esportiva es regiran per les
normes establertes reglamentàriament, pels seus estatuts i
reglaments, i pels acords vàlids adoptats pels òrgans gestors i de
govern.

Article 37
Les agrupacions de promoció esportiva s'han d'inscriure en el
Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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CAPÍTOL III

De les federacions esportives

Article  38

Les federacions esportives de les Balears són entitats
privades amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, constituïdes
per clubs esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, dedicades
a la pràctica i a la promoció de cadascun dels esports específics.

Article 39

Solament hi pot haver una federació balear per a cada
esport específic.

Article 40

Les federacions esportives de les Balears es regiran pel
que disposa aquesta Llei, per les seves normes de desplegament i
pels seus estatuts.

Article 41

1. Els estatuts de les federacions esportives de les
Balears han de recollir els principis de paritat entre illes,  d'igualtat
i de representativitat, i la seva organització ha de ser democràtica.

2. Els estatuts han de ser aprovats per l'Assemblea
General i ratificats per l'Administració esportiva del Govern
Balear.

Article 42

Totes les federacions esportives de les Balears han de
procedir a la inscripció dels seus estatuts en el Registre
d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Article 43

1. Els òrgans de govern de les federacions esportives de
les Balears són l'Assemblea General i la Junta Directiva.

2. L'òrgan suprem de govern en serà l'Assemblea
General, i els seus càrrecs s'han d'elegir per sufragi lliure, directe
i secret entre tots els seus membres.

3. La Junta Directiva és l'òrgan gestor i executiu de la
federació, els seus càrrecs seran elegits d'acord amb els seus
estatuts o reglament.

4. La representació legal de les federacions esportives
correspon al seu president, que en presidirà les assemblees
generals i la Junta Directiva.

Article 44

Les federacions esportives s'han de regir pel règim de
pressupost i patrimoni propis, havent de sotmetre anualment llur
comptabilitat a la verificació comptable regulada per
l'Administració esportiva del Govern Balear.

Article 45

1. Per participar en les competicions de caràcter oficial,
els clubs s'han d'inscriure prèviament en la federació respectiva i
donar-se d'alta en el Registre d'Associacions Esportives de la
Comunitat Autònoma.

2. Són competicions oficials les que així siguin
qualificades per la corresponent federació esportiva de les Balears.

Article 46

1. Es crea la Junta Balear de Garanties Electorals, adscrita
a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, que vetllarà, de
manera immediata i en última instància administrativa, per la
transparència i objectivitat dels processos electorals de les
federacions esportives de les Balears.

2. La composició d'aquesta Junta, les  competències,
constitució i règim de funcionament seran determinades per la via
reglamentària.

Article 47

La Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears és
l'entitat representativa del conjunt de les federacions constituïdes i
inscrites en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 48

1. La Unió de Federacions Esportives de les Balears s'ha
de regir per aquesta Llei, per les disposicions reglamentàries que li
siguin aplicables i pels seus propis estatuts.

2. Els estatuts de la Unió de Federacions Esportives de les
Balears han de recollir els principis d'igualtat i de representativitat,
i la seva organització ha de ser democràtica.

3. Els estatuts han de ser ratificats per l'Administració
esportiva del Govern Balear.

CAPÍTOL IV

Del registre d'associacions esportives

Article 49

El Registre d'Associacions Esportives té per objecte la
inscripció de les associacions esportives regulades per la present
Llei la seu de les quals es trobi a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Article 50

Són objecte d'inscripció:

a) La constitució de clubs esportius, d'agrupacions de
promoció esportiva i de federacions esportives.

b) Les modificacions estatutàries.

c) La suspensió o dissolució dels clubs esportius, de les
agrupacions de promoció esportiva i de les federacions esportives.
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Article 51

Les associacions esportives no podran utilitzar una
denominació o simbologia idèntica a la d'altres prèviament
inscrites, o que pugui constituir causa de confusió.

Article 52

El règim documental, l'organització i el funcionament
del Registre serà determinat per la via reglamentària.

CAPÍTOL V

Disposicions comunes

Article 53

Els clubs esportius, les agrupacions de promoció
esportiva i les federacions esportives poden ser declarades
d'utilitat pública per l'Administració esportiva del Govern Balear,
en la manera i amb els efectes que s'estableixin
reglamentàriament.

Article 54

L'Administració esportiva del Govern Balear
determinarà reglamentàriament els criteris, les condicions i els
requisits a tenor dels quals podrà qualificar-se com a esportiva
qualsevol activitat, per tal de reconèixer-la com a tal als efectes
d'aquesta Llei, i en especial als de la creació i constitució de
federacions esportives.

TÍTOL VI

De l'escola balear de l'esport i de les titulacions dels
tècnics esportius

Article 55

L'Administració esportiva del Govern Balear vetllarà per
la salut pública de totes les persones que practiquin l'esport. Tots
els qui exerceixen una activitat tècnico esportiva han de posseir la
titulació que estableixi la legislació vigent.

Article 56

Correspon a l'Administració esportiva del Govern Balear
l'aprovació dels ensenyaments mínims de les titulacions dels
tècnics esportius especialitzats en el seu àmbit territorial,
l'establiment del règim d'accés a les titulacions tècniques de cada
modalitat esportiva i l'aprovació dels nivells de les titulacions, dels
currículums i l'homologació dels títols.
 

Article 57

L'Administració esportiva del Govern Balear establirà
els convenis oportuns amb les federacions esportives i d'altres
organismes competents per tal de coordinar l'ensenyament de les
titulacions dels tècnics esportius de cada modalitat específica.

Article 58

1. L'Administració esportiva del Govern Balear crearà
"L'Escola Balear de l'Esport".

2. Les funcions d'aquesta seran la gestió i la coordinació
de la formació en matèria esportiva especialitzada i de les
titulacions en l'àmbit balear.

TÍTOL VII

FUNCIONS PÚBLIQUES DELEGADES

Article 59

1.- Les federacions esportives sotmeses a aquesta Llei
exerciran funcions públiques delegades de caràcter administratiu
sota la coordinació i tutela de l'Administració esportiva del Govern
Balear, cas en el qual actuaran com a col.laboradores de
l'Administració autonòmica.

2.- Aquestes funcions vindran determinades per normes de
posterior desenvolupament.

Article 60

Els actes de les federacions esportives, en l'exercici de les
funcions descrites en l'article anterior, seran susceptibles de recurs
administratiu ordinari davant l'Administració esportiva del Govern
Balear, les resolucions de la qual exhaureixen la via administrativa.

TÍTOL VIII

DEL RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL I

De la disciplina esportiva

Article 61

1. L'àmbit de la potestat disciplinària esportiva, als efectes
de la present Llei, s'estén a les infraccions de les regles de joc o de
competició i a la conducta esportiva que es trobin degudament
tipificades en aquesta Llei, en les disposicions que la despleguen i
en els estatuts i reglaments de les associacions i de les federacions
esportives que hagin estat aprovats a l'empara d'aquesta Llei.

2. Són infraccions de les regles de joc o de competició les
accions o les omissions que pertorbin, vulnerin o impedeixin el
normal desenvolupament del joc o de la competició durant el seu
transcurs.

3. Són infraccions de la conducta esportiva les accions o
omissions no incloses en el número anterior que impedeixin o
menyscabin el desenvolupament normal de les relacions esportives
o que atemptin contra els principis generals d'aquesta Llei.

4. El règim disciplinari esportiu s'entén sense perjudici de
la responsabilitat penal o civil en què puguin incórrer els afectats
per aquesta Llei, que es regirà pel que disposa el Dret Comú.

Article 62

1. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva
correspon a:

a) Els jutges i àrbitres, durant el transcurs del joc o de la
competició, d'acord amb les regles establertes per a cada modalitat
esportiva.
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b) Els clubs esportius pel que fa als seus esportistes i
afiliats, tècnics, socis o associats i directius, d'acord amb els seus
estatuts i reglaments i la resta de l'ordenament jurídic.

c) Les federacions balears, en el seu àmbit d'actuació,
sobre les persones que formen part de la seva estructura orgànica,
sobre els esportistes, tècnics, àrbitres, jutges i qualsevol estament
implicat en la pràctica de l'esport, així com a les associacions
esportives i, en general, sobre les persones que, estant federades,
practiquin la seva modalitat esportiva.

d) El Comitè Balear de Disciplina Esportiva sobre les
persones, associacions i federacions esportives autonòmiques, els
seus directius i membres afiliats, descrits en els punts anteriors.

2. Els òrgans disciplinaris exerciran llur potestat d'ofici
o a instància de part.

Article 63

1. Les infraccions de les regles de joc, de competició o
de conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:

a) Les agressions, coaccions o amenaces als jutges,
àrbitres, tècnics, directius, jugadors i a totes les autoritats
esportives.

b) En general, la promoció, incitació o utilització de la
coacció o de la violència en l'esport.

c) La realització d'activitats i la prestació de serveis
relacionats amb l'educació física i l'esport en unes condicions que
puguin afectar greument la seguretat i la salut de les persones.

d) La promoció, incitació o el consum de substàncies o
productes farmacològics prohibits o tendents a modificar de
manera artificial la capacitat dels esportistes.

e) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant
preu, intimidació o simple acord, el resultat d'una prova o
competició.

f) Els trencaments de les sancions greus i molt greus.

g) Abusos d'autoritat i usurpació de funcions.

3. Es consideren infraccions greus:

a) L'incompliment de les ordres o instruccions dictades
pels òrgans esportius competents, pels jutges o els àrbitres.

b) Els insults i les ofenses als àrbitres, jutges, tècnics i
directius o a les autoritats esportives, així com als jugadors i al
públic assistent.

c) Els actes notoris i públics que atemptin contra el
decòrum o la dignitat esportiva.

d) El trencament de les sancions lleus.

e) L'exercici d'activitats declarades incompatibles amb
l'actuació o la funció esportiva acomplerta.

4. Es consideren infraccions lleus:

a) Les conductes clarament contràries a les normes
esportives que no es trobin incloses en la qualificació de greus o
molt greus.

b) Qualsevol de les infraccions previstes en l'apartat
anterior, quan per la seva naturalesa, ocasió o circumstància no
s'hagin de qualificar com a greus.

c) Qualsevol altra infracció, no inclosa en els apartats
anteriors, que les normes de desplegament d'aquesta Llei qualifiquin
com a lleu.

Article 64

1. La reincidència o reiteració serà considerada com a
circumstància agreujant de responsabilitat en la disciplina esportiva.

2. Es consideren circumstàncies atenuants de les
infraccions de les regles de joc o de competició el penediment
espontani i que hagi precedit, immediatament a la infracció, una
provocació suficient.

Article 65

Per la comissió de les infraccions tipificades com a molt
greus es podran imposar les sancions següents:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.

b) Privació definitiva de la llicència federativa.

c) Privació definitiva dels drets d'associat.

d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període d'un
a cinc anys, o d'una a cinc temporades de la llicència federativa o
dels drets d'associat.

e) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
degudament estipulades pels reglaments disciplinaris de cada
federació o associació esportiva.

f) La pèrdua o descens de categoria, pèrdua de punts en la
classificació, la clausura del terreny de joc per un període de quatre
mesos a un any.

g) La pèrdua del partit o la desqualificació de la prova.

Article 66

Per la comissió d'infraccions greus es podran imposar les
sancions següents:

a) Inhabilitació, suspensió de la llicència o suspensió dels
drets d'associat per un període d'un mes a un any, o de cinc partits
en una temporada, segons el que pertoqui.

b) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
estipulades pels reglaments disciplinaris de les federacions i
associacions esportives.

c) Segons correspongui, pèrdua del partit o desqualificació
de la prova, o la clausura del recinte esportiu per un període d'un a
tres partits en una temporada.
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Article 67

Per la comissió d'infraccions lleus es podran imposar les
sancions següents:

a) Suspensió de la llicència federativa o dels drets
d'associat per un període no superior a un mes o d'un a quatre
partits.

b) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
degudament estipulades pels reglaments disciplinaris de les
federacions i associacions esportives.

c) Avís.

Article 68

1. La sanció de multa es podrà imposar simultàniament
a qualsevol altra que els òrgans disciplinaris considerin oportuna.

2. Les sancions imposades a través del corresponent
expedient disciplinari han de ser immediatament executives.

Article 69

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o al
mes, segons la seva consideració de molt greus, greus o lleus.

2. La prescripció s'interromprà per la iniciació de
l'expedient sancionador; però si aquest romangués paralitzat
durant un mes per causa no imputable a la persona o entitat
subjecta a l'esmentat procediment, tornarà a córrer el termini de
prescripció.

3. Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al
mes, segons siguin de les que es corresponen a infraccions molt
greus, greus o lleus. El termini de prescripció es començarà a
comptar a partir del dia següent a aquell en què la resolució per la
qual es va imposar la sanció adquireixi fermesa, o des que es va
infringir el seu compliment si aquest hagués començat.

Article 70

El procediment per a la imposició de les sancions,
d'acord amb els principis bàsics d'aquesta Llei i els reglaments
disciplinaris de les associacions subjectes a ella, garantirà als
interessats el dret d'assistència per part de la persona que designin
i el d'audiència prèvia a la resolució de l'expedient.

Article 71

Les federacions i associacions adscrites a la CAIB han
de desenvolupar en llurs estatuts i reglaments tot el que
concerneix al règim disciplinari aplicable a la seva modalitat
esportiva, d'acord amb aquesta Llei i amb les normes que la
despleguin posteriorment.

Article 72

Contra els acords sancionadors en matèria de disciplina
esportiva que adoptin els clubs esportius, es podran interposar
recurs davant els òrgans disciplinaris de llurs corresponents
federacions i els d'aquestes davant el Comitè Balear de Disciplina
Esportiva.

En tots els casos, l'òrgan davant el qual es presenti el
recurs podrà suspendre l'acord impugnat, en les circumstàncies
determinades pels seus reglaments.

CAPÍTOL II

Del comitè balear de disciplina esportiva

Article 73

El Comitè Balear de Disciplina Esportiva és l'òrgan
suprem en matèria de disciplina esportiva en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears: adscrit a l'Administració esportiva
del Govern Balear, actua amb total independència i decideix en
última instància administrativa sobre les qüestions disciplinàries de
la seva competència. Les seves resolucions exhaureixen la via
administrativa.

Article 74

És competència del Comitè Balear de Disciplina Esportiva
el coneixement i la resolució dels recursos interposats contra els
acords dels òrgans disciplinaris de les federacions autonòmiques,
d'acord amb els supòsits determinats per les seves normes
reglamentàries.

Serà també competència seva resoldre sobre qualsevol
acció o omissió que, per la seva especial transcendència dintre de
l'àmbit esportiu, consideri oportú de tractar d'ofici o a instància de
l'Administració esportiva del Govern Balear.

Article 75

El Comitè Balear de Disciplina Esportiva exerceix la seva
potestat disciplinària sobre les federacions esportives de les Balears
i sobre les persones i les associacions sobre les quals aquestes
l'exerceixin.

Article 76

1. El Comitè Balear de Disciplina Esportiva es compondrà
de set membres titulars i un secretari amb veu però sense vot. Un
mínim de tres dels components han de ser experts juristes, i els
restants han de reunir una àmplia i reconeguda experiència en
matèria esportiva.

2. Els membres del Comitè Balear de Disciplina Esportiva
seran nomenats per l'Administració esportiva del Govern Balear, de
la manera següent:

a) Tres membres d'entre els nou proposats per l'Il.lustre
Col.legi d'Advocats de les Balears.

b) Dos membres d'entre els sis proposats per les
federacions esportives de les Balears.

c) Dos membres proposats directament per l'Administració
esportiva del Govern Balear.
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3. Podran ser designats, a més a més,  suplents per a
cadascuna de les representacions esmentades, per cobrir les
situacions que impedeixin als titulars l'acompliment dels seus
càrrecs.

4. Els càrrecs tenen caràcter honorífic, han d'acreditar les
dietes que resultin per causa de la seva activitat i el seu mandat
tindrà una durada de quatre anys, tot coincidint amb els períodes
olímpics, podent ser reelegibles.

5. Els membres del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva hauran d'elegir, d'entre ells, un president i un vice-
president, que han de ser ratificats per l'Administració esportiva
del Govern Balear. El secretari del Comitè serà nomenat per
l'Administració esportiva del Govern Balear d'entre els seus
funcionaris.

Article 77

1. El Comitè Balear de Disciplina Esportiva ha d'aplicar
les resolucions i les reglamentacions esportives vigents de cada
federació, així com els usos i els costums propis de l'activitat
esportiva de què es tracti i la resta de normativa de general
aplicació, tenint en compte per a la tramitació dels expedients el
que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Decret 14/94,
de 10 de febrer, que aprova el Reglament del procediment que ha
de seguir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'exercici
de la potestat sancionadora.

2. En tot cas, s'ha de concedir audiència a l'interessat,
que podrà comparèixer en el procediment assistit per la persona
que designi.

TÍTOL IX

DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
ADMINISTRATIVES

Article 78

1. Es consideren infraccions molt greus en relació amb
els presidents i la resta dels membres directius de les federacions
esportives autonòmiques, les següents:

a) L'incompliment dels acords de l'Assemblea General,
i de les disposicions estatutàries i reglamentàries, en relació a les
funcions públiques delegades.

b) La no execució dels acords del Comitè Balear de
Disciplina Esportiva. 

c) Utilitzar les ajudes, les subvencions o el finançament que
s'hagin obtingut per a finalitats diferents a les previstes.

2. Per la comissió de les infraccions tipificades en el
punt anterior es poden interposar les sancions següents:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.

b) Privació definitiva de la llicència federativa.

c) Privació definitiva dels drets d'associat.

d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període d'un
a cinc anys, o d'una a cinc temporades, de la llicència federativa
o dels drets d'associat.

3. Els supòsits prevists en aquest article, excepte el
contingut en l'apartat 1c, podran ser tramitats i resolts, amb
expedient previ i a instància de l'Administració esportiva del
Govern Balear, pel Comitè Balear de Disciplina Esportiva.

TÍTOL X

DE LA CONCILIACIÓ EXTRAJUDICIAL

Article 79

Les diferències o qüestions litigioses entre els sotmesos a
l'àmbit d'aquesta Llei, sorgides per l'aplicació de normes no incloses
en aquesta, és a dir de lliure disposició de les parts, la transgressió
de les quals no sigui objecte de sanció disciplinària, podran ser
objecte de conciliació o d'arbitratge sota les condicions de la Llei
d'arbitratges de dia 5 de desembre de 1988.

Article 80

Als efectes assenyalats en l'article anterior, les entitats
esportives de la CAIB poden preveure en els seus estatuts sistemes
de conciliació o arbitratge, d'acord amb els principis bàsics de
l'esmentada Llei d'arbitratges i sempre que hi consti la voluntat
manifesta de les persones interessades de sotmetre's a aquest
sistema.

Disposició transitòria primera

En tant no es promulguin les disposicions de caràcter
general a les quals fa referència la disposició  final primera,
continuaran en vigor totes les disposicions reglamentàries, que no
hagin estat expressament derogades, i que siguin compatibles amb
el que es preveu en la present Llei.

Disposició transitòria segona

Les disposicions estatutàries i reglamentàries de les
associacions i federacions esportives de les Balears s'adaptaran a
allò que es disposa en la present Llei, en els terminis que estableixin
les seves normes de desplegament.

Disposició transitòria tercera

Mentrestant no es promulguin les disposicions de caràcter
reglamentari que despleguin el Capítol IV del Títol V d'aquesta
Llei, els clubs esportius i les agrupacions de promoció esportiva
seran inscrits, respectivament, en les seccions I i II del Registre
d'Associacions Esportives.

Disposició transitòria quarta

En tant no es promulguin els reglaments que despleguin
la present Llei als quals es refereix el Títol VIII i, en especial, la
composició i el funcionament del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva; serà d'aplicació allò que disposa el Decret 107/86, de dia
11 de desembre, i l'Ordre, de dia 9 d'octubre de 1987, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Disposició derogatòria primera

Queden derogades totes les disposicions legals que
contradiguin o s'oposin al que es disposa en la present Llei.
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Disposició derogatòria segona

Queden derogades expressament les disposicions
següents:

a) Decret 71/1983, de dia 27 d'octubre, sobre premis
anuals a l'esport balear.

b) Decret 12/1984, de dia 9 de febrer, sobre Registre de
directors d'instal.lacions esportives de les Balears.

c) Decret  22/1984, de dia 22 de març, sobre creació del
Consell Balear de l'Esport.

d) Decret 30/1985, de dia 18 d'abril, de creació del
Registre de llicenciats en Educació Física.

e) Decret 66/1988, de dia 21 de juliol, de creació del
Registre de centres de pràctica esportiva.

f) Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, de dia 16 de febrer de 1989, per la qual es desplega el
Decret 66/1988, del 21 de juliol, sobre creació del Registre de
centres de pràctica esportiva.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern Balear perquè, en el termini de sis
mesos, dicti les disposicions reglamentàries necessàries per al
desplegament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Disposició final segona

La present Llei entrarà en vigor en el termini dels vint
dies posteriors a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, vint-i-u de setembre de mil nou-cents noranta-
quatre.

EL PRESIDENT
Gabriel Cañellas i Fons

El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3091/94, sobre la representació i la defensa en judici de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 25 d'octubre, a les 13 hores.

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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 21 de setembre del 1994, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

34.- Projecte de Llei sobre la representació i la defensa
en judici de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

A proposta del conseller de la Funció Pública, el Consell
de Govern adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el Projecte de llei de la representació i
la defensa en judici de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr. President,
que firm i segell a Palma, a dia 22 de setembre del 1994.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

B) 

PROJECTE DE LLEI DE LA REPRESENTACIÓ I DE
LA DEFENSA EN JUDICI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

Les comunitats autònomes, com a administracions
públiques que són amb personalitat jurídica per complir els seus
fins, sotmeten l'activitat que despleguen a l'ordenament jurídic i,
com a conseqüència d'això, poden ser citades davant els distints
ordres i òrgans jurisdiccionals i ocupar les diferents situacions
processals que permeten les lleis, amb les incidències i els
problemes corresponents que això planteja.

En el nostre ordenament jurídic la posició de les parts en
el procés, la representació, la defensa, les comunicacions, les
citacions i les notificacions, com també les peculiaritats de
determinats subjectes públics com poden ser l'Estat, s'han regulat
per Llei amb rang formal de tal.

Onze anys després de l'entrada en vigor de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, cap ordre jurisdiccional no és
estrany a l'activitat autonòmica. En aquest moment, la representació
adequada i la defensa en judici de l'Administració de la Comunitat
Autònoma exigeixen que una norma amb rang legal concreti les
línies generals d'aquesta representació i defensa en judici tant de
l'Administració de la Comunitat Autònoma com de la dels ens que
n'integren l'Administració institucional.
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Dels diferents sistemes que hi ha en dret comparat
d'articular la representació i la defensa de les administracions
públiques, aquesta Llei opta pel que fins ara ha seguit
l'Administració de l'Estat i, a tal efecte, atribueix la representació
en judici de l'Administració de la Comunitat Autònoma a l'escala
de lletrats del cos superior de l'Administració de la CAIB que es
va crear per la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública
de la CAIB, el qual assumirà de manera exclusiva la direcció
tècnica dels processos corresponents.

Al mateix temps, mitjançant la constància deguda en una
norma de rang legal, és necessari posar de manifest i aclarir que
la Comunitat Autònoma compareix en judici amb el mateix règim
i amb les mateixes especialitats que l'Administració de l'Estat.

Article 1

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es regirà, en les actuacions judicials que l'afectin, per les
normes establertes en aquesta Llei i, en tot el que aquesta no
reguli, per les mateixes normes que regeixen per a l'Administració
de l'Estat, amb les adaptacions necessàries, si n'és el cas, derivades
de la pròpia organització de la Comunitat Autònoma.

Article 2

1. La representació i la defensa en judici de
l'Administració de la Comunitat Autònoma davant tota casta
d'ordres i d'òrgans jurisdiccionals correspondran als lletrats
d'aquesta, integrants de l'escala a què es refereix l'apartat primer
de la disposició addicional primera de la Llei 2/89, de 22 de
febrer, sense perjudici que, per a casos concrets, i amb caràcter
excepcional, es puguin habilitar altres funcionaris llicenciats en
dret o designar un advocat col.legiat, especialment nomenat a
l'efecte.

2. L'habilitació o la comanda a què es refereix l'apartat
anterior s'ha de realitzar per Ordre de la Presidència del Govern de
la CAIB, a proposta raonada del cap del Departament Jurídic de
la Comunitat Autònoma.

Article 3

1. La representació i la defensa en judici de
l'Administració institucional regulada a l'article 1.a) de la Llei
3/89, de 29 de març, es regiran per les normes contingudes a
l'article anterior, amb les especificacions que es puguin establir
reglamentàriament d'acord amb les particularitats pròpies.

2. La representació i la defensa en judici de les empreses
públiques que, d'acord amb el que disposa l'article 1.b.1r. de la
Llei 3/89, de 29 de març, adoptin la forma d'entitat de dret públic,
encara que sotmeses a l'ordenament jurídic privat, es regularan
mitjançant l'elaboració d'un conveni de cooperació entre
l'Administració de la CAIB i les entitats respectives de dret públic
esmentades abans.

3. Les empreses públiques amb forma de societat civil
o mercantil (art. 1.b.2n. de la Llei 3/89, de 29 de març) i les
empreses vinculades (art. 1.c. de la mateixa Llei 3/89) resten
excloses del règim de representació i defensa regulat en aquesta
norma legal.

Article 4

L'escala de lletrats del cos superior de l'Administració de
la Comunitat Autònoma s'adscriu orgànicament a la Presidència del
Govern de la Comunitat Autònoma i integra el Departament Jurídic
de la Comunitat Autònoma.

Article 5

1. La interposició d'accions, el desistiment i l'assentiment
en tot tipus de processos per part de la Comunitat Autònoma
necessitaran una Ordre del Molt Honorable President del Govern,
el qual en donarà compte al Consell de Govern a la primera sessió
que faci.

2. L'autorització per interposar accions comportarà el
seguiment del procés en totes les instàncies. No obstant això, el cap
del Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma podrà sotmetre
al Molt Honorable President, motivadament, la proposta de no
interposar cap dels recursos possibles.

Article 6

Les notificacions, les citacions i les altres comunicacions
judicials, perquè es puguin entendre realitzades vàlidament, s'han de
practicar a la seu del Departament Jurídic de la Comunitat
Autònoma i en la persona d'un dels seus lletrats.

Article 7

El Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma
podrà,per mitjà del cap del Departament , quan ho aconsellin així
raons generals de transcendència especial, dirigir instruccions als
serveis jurídics de les respectives conselleries amb l'objecte
d'unificar criteris interpretatius o d'actuació.

Disposició addicional

S'autoritza el Consell de Govern de la CAIB per a dur a
terme el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, vint-i-u de setembre de mil nou-cents noranta-
quatre.

EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

El conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 3266/94, sobre Mesures en relació amb diverses figures
tributàries de la CAIB.
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Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts , esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 25
d'octubre , a les 13 hores.

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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, en sessió de 30
de setembre del 1994, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de mesures
referents a diverses figures tributàries de la CAIB.

Segon.- Lliurar al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació.

Tercer.- Atesa la repercusió pressupostària d'aquest
Projecte de llei, sol•licitar-ne al Parlament la tramitació, l'examen
i l'aprovació de manera simultània amb el Projecte de llei de
pressuposts de la CAIB per al 1995".

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 30 desetembre del 1994.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

C) 
PROJECTE DE LLEI DE MESURES EN RELACIÓ

AMB DIVERSES FIGURES TRIBUTÀRIES DE LA CAIB

Exposició de motius

Les immediates revisions dels valors cadastrals
anunciades pel Govern de la Nació obliguen a pensar que
qualsevol modificació legislativa sobre la quota fixa del cànon de
sanejament d'aigües que prengui com a índex de referència el
valor cadastral s'ha d'ajornar necessàriament fins que els municipis
de les Balears no comptin amb uns valors cadastrals establerts
amb vocació de permanència.

Per això, la instrumentació mitjançant un text articulat
d'un criteri de progressivitat en el cànon de sanejament d'aigües
que resultàs plasmat per una adaptació d'una quota fixa al valor
cadastral de cada habitatge, resulta impossible de realitzar mentre
aquest índex corrector no quedi fixat amb certesa. Així doncs, el
termini establert per la disposició transitòria segona de la Llei
9/1991, necessita ser prorrogat; aquesta llei té per objecte adoptar
mesures legislatives que permetin adaptar l'índex corrector
esmentat abans a la capacitat econòmica de cada contribuent.

En relació amb l'assumpció de determinades competències
per part de la Comunitat Autònoma, es planteja la necessitat
d'establir els mecanismes adequats per al seu finançament
mitjançant l'aprovació de les taxes corresponents. En aquest sentit,
l'entrada en vigor del Decret 31/1994, d'11 de març, d'ordenació de
competències per tramitar i resoldre expedients sobre instal.lació,
trasllat i transmissió d'oficines de farmàcia al CAIB, suposa
l'assumpció per part de l'Administració Autonòmica de la gestió
administrativa de determinats expedients. Els cost produïts per la
gestió d'aquests serveis s'hauran de finançar mitjançant l'exacció de
taxes per part de la Conselleria de Sanitat.

L'assumpció de les competències en matèria de Zona de
Servitud de Protecció de la Costa per sentència del Tribunal
Constitucional, de 4 de juliol de 1991, i sense acord explícit amb
l'Administració de l'Estat, produeix un buit normatiu i financer, la
qual cosa implica que les taxes estatals establertes per al
finançament d'aquests serveis, han passat a ser tributs propis de la
Comunitat Autònoma, en aplicació del que estableix l'article 7.2 de
la LOFCA, de 22 de setembre de 1980. És per tot això que, davant
l'exigència de prestació del servei, es fa imperatiu traslladar a la
Comunitat Autònoma l'aplicació de les taxes per prestació de
serveis i la realització d'activitats que la pròpia Administració
Central va regular per Decret 735/1993, de 14 de maig, per obtenir
el finançament necessari per fer front al servei. Partint d'això, s'ha
procedit a ampliar l'annex contingut a la Llei 7/1986, de 19 de
novembre, de taxes de la CAIB.

Article 1

La disposició transitòria segona de la Llei 9/1991, de 27
de setembre, quedarà redactat en els següents termes:

"El Govern de la Comunitat Autònoma, tan aviat com
compti amb els mitjans tècnics per establir una correspondència
unívoca entre el valor cadastral actualitzat i el consum de cada
habitatge, trametrà al Parlament un projecte de llei de modificació
de la tarifa domèstica establerta a l'article 8.3.A en què es contempli
aquest valor cadastral".

Article 2

Es modifica l'annex de la Llei 7/1986, de 19 de novembre,
de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa
a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en relació amb els
honoraris a la fase C que corresponen a l'apartat 1.3 "per altres
actuacions sanitàries", punt 56 pel qual s'amplia l'esmentat concepte
i al qual s'afegeixen els següents paràgrafs:

"Quan es tracti d'expedients relatius a instal.lació, trasllat
i transmissió d'oficines de farmàcia, es reportarà en les següents
quanties:

a) Expedient iniciat a petició del farmacèutic interessat per
a la instal.lació, trasllat o transmissió d'oficina de farmàcia: setanta
mil (70.000) pessetes.

b) Presentació per farmacèutic com a sol.licitant a
expedient iniciat d'ofici o a petició d'un altre farmacèutic: setanta
mil (70.000) pessetes.

c) Expedient relatiu a l'autorització de local per a la
instal.lació d'una farmàcia prèviament autoritzada: cinquanta mil
(50.000) pessetes".
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Article 3

La Comunitat Autònoma aplicarà, en l'àmbit de les seves
competències, les taxes establertes en el Reial Decret 735/1993,
de 14 de maig, per "Examen de projectes i replantejament i
comprovació" de les obres que es realitzin a la Zona de Servitud
de Protecció de la Costa, que amb aquesta finalitat s'incloguin a
l'annex contingut a la Llei 7/1986, de 19 de novembre, de taxes de
la CAIB.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda, dicti les disposicions necessàries per al
desenvolupament i l'exercici de tot el que es preveu en aquesta
Llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dia
1 de gener de 1995.

Palma, 30 de setembre de 1994.
El President: 
Gabriel Cañellas Fons
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a habilitació dels dilluns i els dissabtes als

efectes de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1995
(RGE núm. 3265/94). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, acordà, conformement amb l'article 62
del Reglament de la Cambra, habilitar els dilluns i els dissabtes per
a la tramitació del projecte de llei de referència, publicat en aquest
BOPIB, Fascicle I.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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