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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de novembre
del 1994, s'aprovà la Llei de representació i de la defensa en judici
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 15 de desembre del 1994
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 

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 pot ser l'Administració General
de l'Estat, s'han regulat per llei.

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 de les Illes Balears 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.

Dels diferents sistemes que hi ha en el dret comparat
d'articular la representació i la defensa de les administracions
públiques, aquesta llei opta pel que fins ara ha seguit
l'Administració General 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 Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es va crear
mitjançant la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la 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 de les Illes Balears compareix en judici
amb el mateix règim i amb les mateixes especialitats que
l'Administració General 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
General de l'Estat, amb les adaptacions necessàries, si n'és el cas,
derivades de l'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 de la funció pública
esmentada, 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 Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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
3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques
i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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
d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears esmentada, 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 Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i les entitats respectives de dret públic esmentades
abans.

3.- Les empreses públiques amb forma de societat civil o
mercantil, article 1.b.2n de la Llei 3/1989, de 29 de març, i les
empreses vinculades, article 1.c de la mateixa llei, 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 i integra el Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

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 de la Presidència del Govern, la 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 podrà sotmetre a la Presidència del Govern,
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 de les Illes Balears i en la persona d'un dels seus lletrats.

Article 7

El Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears 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 Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per dur a terme el desplegament
reglamentari d'aquesta llei.
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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

Seu del Parlament, 1 de desembre del 1994
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez de Dios.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 13 de desembre
del 1994, s'aprovà la Llei d'atribució de competències als Consells
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres
i d'esports.

Palma, a 15 de desembre del 1994
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B) 

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS
CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE PATRIMONI
HISTÒRIC, DE PROMOCIÓ SÒCIOCULTURAL,
D'ANIMACIÓ SÒCIOCULTURAL, DE DIPÒSIT LEGAL DE
LLIBRES I D'ESPORTS

Exposició de Motius

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears incideixen en l'estructuració institucional de les Illes
Balears. Ambdós textos normatius han permès, d'una banda,
configurar una administració pròpia a través dels respectius
consells insulars, i de l'altra, la configuració de les Illes Balears
com a comunitat autònoma, amb una organització conjunta.

Mitjançant la Llei 5/1989, del 13 d'abril, de consells
insulars, es va delimitar el marc d'aquests ens, configurats com a
corporacions locals i com a institucions de la Comunitat
Autònoma, amb les previsions de competències que es preveuen
en l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.

El procés s'inicia amb la Llei 9/1990, del 20 de juny,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, i continua amb les normes següents:

- La Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local.

- La Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'informació turística.

- La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social, corresponents al Decret del Consell General Interinsular de
28 de juny del 1982.

- La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

La present llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres
i d'esports és una passa més d'aquest procés i acompleix, d'una
banda, l'apartat primer de la disposició transitòria novena de
l'Estatut d'Autonomia, i d'una altra, augmenta l'atribució als
consells insulars, dins el seu àmbit territorial i amb caràcter de
pròpies, de les competències que els havien estat delegades o que
simplement tenien una encomana de gestió, amb la finalitat
d'homogeneïtzar els blocs competencials de les corporacions
insulars, per donar així satisfacció a la voluntat d'autogovern de
cada illa, articulada com un sistema de cooperació armònica de
caire interinsular.

ARTICLE 1.- Objecte de la llei

S'atribueixen als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i amb
caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
relació amb les cinc matèries que s'indiquen a continuació, de
conformitat amb el que estableixen l'article 39, apartats 6, 13, 17 i
darrer paràgraf, de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i l'article 12.3 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva les
potestats genèriques i específiques determinades als articles 8, 9, 10
i 11 de la llei present.

ARTICLE 2.- Patrimoni històric

Els consells insulars assumeixen totes les competències
que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de patrimoni històric:

1. Les derivades del Reial Decret 3040/1983, de 5
d'octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de cultura.

2. Les competències autonòmiques determinades a la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimonio histórico español.

3. La resta de competències assumides mitjançant altres
disposicions legals o reglamentàries.

4. Així mateix s'atribueixen als consells insulars les
competències, funcions i serveis de patrimoni històric següents:

a) Gestionar el Registre insular de béns d'interès cultural
i les comunicacions amb el Registre de béns d'interès
cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Gestionar l'Inventari insular del patrimoni cultural
moble i les comunicacions amb l'Inventari del patrimoni
cultural moble de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

c) Exercir els drets de tempteig i de retracta en els
supòsits d'alienació de béns declarats d'interès cultural o
inclosos en l'Inventari general.

d) Les competències del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports determinades a la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni
històric de les Illes Balears

5. Atès el que estableix l'article 39.6 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, els consells insulars crearan les
comissions insulars del patrimoni històrico-artístic, en el seu àmbit
territorial, de les quals n'establiran l'organització, la composició i el
funcionament i n'assumiran la tramitació i l'execució dels seus
acords.

ARTICLE 3.- Promoció sòciocultural

Els consells insulars assumiran totes les competències que
havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de promoció sòciocultural:

1. Les derivades del Reial Decret 3040/1983, de 5
d'octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de cultura.

2. La resta de competències assumides mitjançant altres
disposicions legals o reglamentàries.

ARTICLE 4.- Animació sòciocultural

Els consells insulars assumiran totes les competències que
havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d'animació sòciocultural:
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1. Les derivades del Reial Decret 4101/1982, de 29 de
desembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de cultura.

2. La resta de competències assumides mitjançant altres
disposicions legals o reglamentàries.

ARTICLE 5.- Dipòsit legal de llibres

Els consells insulars assumiran totes les competències
que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de dipòsit legal de llibres:

1. Les derivades del Reial Decret 2567/1980, de 7 de
novembre, sobre transferencia de competencias de la
Administración del Estado en materia de sanidad y cultura.

2. La resta de competències assumides mitjançant altres
disposicions legals o reglamentàries.

ARTICLE 6.- Esports

Els consells insulars assumiran totes les competències
que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d'esports:

1. Les derivades del Reial Decret 4101/1982, de 29 de
desembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de cultura.

2. Les derivades de l'article 8.n) de la Llei 10/1990, de
15 d'octubre, del Deporte, respecte d'elaborar els censos de les
instal•lacions esportives ubicades en el seu àmbit territorial.

3. Les que determini la llei balear de l'esport.

4. Així mateix s'atribueixen als consells insulars les
competències, funcions i serveis d'esports següents:

a) La titularitat dels gabinets insulars de medicina
esportiva i la coordinació de la gestió dels gabinets
locals de medicina esportiva.

b) L'elaboració, l'aprovació i l'execució dels plans
insulars d'establiments i d'instal•lacions esportives.

ARTICLE 7.- Museu Krekovic

S'atribueix al Consell Insular de Mallorca la titularitat,
la gestió i l'administració del Museu Kristian Krekovic de Palma.

El Consell Insular de Mallorca assumeix les obligacions
de satisfer la renda vitalícia i de mantenir el museu fidel a l'esperit
i als propòsits que inspiraren la seva creació, així com de respectar
el dret d'habitació.

ARTICLE 8.- Potestats genèriques que es reserva la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En les cinc competències objecte d'atribució per la llei
present, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva les
potestats, serveis, funcions i actuacions genèriques següents:

1. Gestionar-les quan afectin més d'un ens insular.

2. Representar la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en qualsevol manifestació extracomunitària o
supracomunitària.

ARTICLE 9. Potestats específiques en matèria de
patrimoni històric

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva
en matèria de patrimoni històric les potestats, els serveis, les
funcions i les actuacions especifiques següents:

1. El nomenament pel Consell de Govern, a proposta del
conseller de Cultura, Educació i Esports, d'un representant en cada
una de les comissions insulars del patrimoni històrico-artístic.

2. La designació pel Consell de Govern, a proposta del
conseller de Cultura, Educació i Esports, del representant de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el Consell del
patrimoni històric.

3. La gestió del Registre Autonòmic de Béns d'Interès
Cultural i les comunicacions amb el Registre General de Béns
d'Interès cultural.

4. La gestió de l'Inventari del patrimoni cultural moble de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les relacions amb
l'Inventari general.

5. La declaració dels documents que integren el cens de
béns del patrimoni documental de les Illes Balears i els que
s'inclouen en el Catàleg col•lectiu del patrimoni bibliogràfic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Exercir els drets de tempteig i de retracta, cas de no fer-
ho els consells insulars, en els supòsits d'alienació de béns declarats
d'interès cultural o inclosos en l'Inventari general.

7. Requerir dels consells insulars l'actuació inspectora i,
si escau, les actuacions sancionadores corresponents, quan es
considerin convenients, per a la protecció del patrimoni històric.

ARTICLE 10.- Potestat específica en matèria de dipòsit
legal de llibres

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva la
potestat de coordinació del Dipòsit Legal de Llibres a les Illes
Balears, sense perjudici de l'alta inspecció que correspon al Servei
d'Ingressos i Adquisicions-Dipòsit Legal de la Biblioteca Nacional.

ARTICLE 11.- Potestats específiques en matèria
d'esports

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva en
matèria d'esports les potestats, els serveis, les funcions i les
actuacions especifiques següents:

1. L'homologació, l'autorització i la creació de les
titulacions esportives en l'àmbit balear.

2. La convocatòria dels programes de tecnificació i d'alt
rendiment esportiu, la inspecció i el seguiment d'aquests.

3. Tramitar i resoldre els procediments per al
reconeixement d'associacions esportives i per a la inscripció en el
Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma.

4. La gestió dels registres autonòmics següents:

a) El Registre d'Associacions Esportives.

b) El Registre de Directors d'Instal•lacions Esportives.

c) El Registre de Llicenciats en Educació Física.

d) El Registre de Centres de Pràctica Esportiva.

5. Tramitar i resoldre l'aprovació dels estatuts de
federacions esportives balears i la inscripció d'aquestes en el
Registre d'Associacions Esportives de les Illes Balears.

6. Tramitar i resoldre els procediments per a l'aprovació
del reglament de l'elecció per a la constitució de l'assemblea general
i la designació de presidents de federacions esportives.

7. La convocatòria i la regulació dels programes de
promoció esportiva d'àmbit balear, els quals es duran a terme amb
la col•laboració dels consells insulars, així com les fases finals de
les competicions que incloguin els programes esmentats.
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ARTICLE 12.- Normativa reguladora

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per
aquesta llei, els consells insulars ajustaran el seu funcionament al
règim establert en aquesta, com també en la Llei 5/1989 del 13
d'abril, de consells insulars, en la Llei 30/1992 del 26 de
novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común i en la legislació emanada
del Parlament de les Illes Balears que hi resulti d'aplicació o,
subsidiàriament, en la legislació estatal.

2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per a regular-ne la pròpia organització i el propi
funcionament.

3. Els actes i acords de les comissions insulars del
patrimoni històrico-artístic, no exhauriran la via administrativa i
podran ser susceptibles de recurs ordinari davant el ple del consell
insular que pertoqui.

ARTICLE 13.- Potestat reglamentària normativa

Malgrat l'atribució de competències a favor dels consells
insulars, correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l'exercici de la potestat reglamentària normativa
sobre les competències atribuïdes als consells insulars per aquesta
llei, amb subjecció a les limitacions establertes en els apartats 1 i
2 de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia.

ARTICLE 14.- Formes de coordinació i informació
mútua

Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989 del 13 d'abril de consells
insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
coordinació i informació mútua en les cinc matèries objecte
d'aquesta atribució.

ARTICLE 15.- Cost efectiu

1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències
a les quals es refereix la llei present, ascendeix a mil cinquanta-
dos milions tres-centes trenta-set mil vuit-centes trenta-nou
pessetes (1.052.337.839) per a l'any 1994.

El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de l'índex del cost de la vida quant a la resta de capítols
i als costs indirectes.

2. El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article
35 de la Llei 5/1989 del 13 d'abril de consells insulars, serà aplicat
als consells insulars d'acord amb els percentatges i les quanties
següents:

A) Consell Insular de Mallorca:

- TOTAL: 652.800.858 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 62'03%

B) Consell Insular de Menorca:

- TOTAL: 198.651.400 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 18'88%

C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

- TOTAL: 200.885.581 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 19'09%

3. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis
traspassats al Consell Insular de Mallorca, el cost efectiu
assenyalat per a aquest consell es minora en l'import corresponent
a la recaptació anual per aquells conceptes, a fi d'obtenir la
càrrega assumida neta, segons el detall següent:

- Total cost efectiu: 652.800.858 pta
- Deducció recaptació anual per ingressos: 7.715.000 pta
- Càrrega assumida neta: 645.085.858 pta

ARTICLE 16.- Mitjans personals.

1. Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el
personal següent:

PROMOCIÓ SÒCIOCULTURAL.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: 1.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Inca.
Centre o dependència: Centre Social.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Director Centre.
C.D.: 16.
Localitat: Inca.
Centre o dependència: Centre Social.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homologat a administratiu).
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homologat a administratiu).
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.
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Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.

PATRIMONI HISTÒRIC.
CENTRE O DEPENDENCIA: Consell Insular de Mallorca.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Patrimoni.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.: 23.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.: 21.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap de Negociat Patrimoni Arqueològic.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap de Negociat Patrimoni Documental i Escrit.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20.
Localitat: Palma.
Centre o dependència: Museu Kristian Krekovic.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Subaltern.
Grup/niv.: 7.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Centre o dependència: Museu Kristian Krekovic.

ESPORTS.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció III.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior-Metge especialista medicina esportiva.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat III.
C.D.: 22.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap Negociat II.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció I.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció II.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat IX.
C.D.: 21.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap Negociat V.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.

SECRETARIA-ASSUMPTES GENERALS.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Assessor Tècnic Jurídic.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Lloc feina: Cap de Coordinació.
C.D.: 18.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.
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Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.

Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.

2. Es traspassa al Consell Insular de Menorca el
personal següent:

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Oficina de Menorca.
C.D.: 24.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat Esports.
C.D.: 21.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.

3. Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera el personal següent:

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Oficina d'Eivissa i Formentera.
C.D.: 24.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.

ARTICLE 17.- Mitjans materials.

1.- Béns immobles.

A) Es traspassen al Consell Insular de Mallorca els locals
següents:

Nom i ús: Centre Social.
Localitat i adreça: Manacor. Carrer Pius XII, 5.
Situació jurídica: Lloguer.

Nom i ús: Centre Social.
Localitat i adreça: Inca. Carrer Bisbe Llompart, 56.
Situació jurídica: Propietat.

Nom i ús: Museu Krekovic.
Localitat i adreça: Palma. Carrer Ciutat de Querétaro, 3.
Situació jurídica: Propietat.

B) Es traspassen al Consell Insular de Menorca els locals
següents:

Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i adreça: Maó. Carrer Vasall, 29-31.
Situació jurídica: Propietat.

Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i adreça: Maó. Carrer s'Arrevaleta, 19-2-3ª.
Situació jurídica: Lloguer.

C) Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
el local següent:

Nom i ús: Oficina Insular.
Localitat i adreça: Eivissa. Carrer Comte Rosselló, 3-1r.
Situació jurídica: Lloguer.

2.- Béns mobles.

A) L'inventari dels béns artístics, corresponents al Museu
Krekovic, que es traspassa al Consell Insular de Mallorca, figura a
l'annex I de la llei present.

B) L'inventari dels béns mobles i de l'utillatge
corresponent al gabinet de medicina esportiva que es traspassa al
Consell Insular de Mallorca, figura a l'annex II de la llei present.

C) L'inventari dels restants béns mobles que es posen a
disposició dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, s'especificarà en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars respectius i el
conseller de Cultura, Educació i Esports.

ARTICLE 18.- Control de la legalitat i impugnació dels
actes i acords dels consells insulars

1.- Els consells insulars hauran de remetre a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a
l'Administració General de l'Estat, en el termini de sis dies
posteriors a la seva adopció, còpia o, en el seu cas, extracte de les
actes i acords de tots els òrgans de la corporació insular, quan es
tracti de competències concurrents que els afectin.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l'Administració General de l'Estat exerciran, si n'és el cas,
les facultats d'impugnació dels acords dels consells insulars davant
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la jurisdicció contenciosa administrativa, quan incorrin en
infracció de l'ordenament jurídic, en l'àmbit del seus interessos respectius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- Comissions
paritàries

Es crearà, per acord entre el Govern  de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent una
comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar el
traspàs de la documentació que aquesta llei determina, així com la
de garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts per la legislació vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.- Subrogació
dels consells insulars

Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de l'atribució de competències prevista en aquesta llei, en els drets
i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes, i això
amb subjecció a l'article únic de la Llei 2/1984, de 24 de gener, de
arrendamientos urbanos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.- Dret
funcionarial d'opció

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, procedents de l'Administració General de l'Estat o d'altre
organisme o institució pública o que hi hagin ingressat
directament, que amb motiu de l'atribució de competències als
consells insulars resultin traspassats, mantendran els drets que els
corresponguin, inclòs el de participar en els concursos de trasllat
que convoqui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa
categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d'opció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA.- Gratuïtat
del butlletí oficial

Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels anuncis, acords i
altres documents exigits per l'ordenament jurídic, com a
conseqüència de l'exercici pels consells insulars de les cinc
competències atribuïdes per la llei present.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.- Resolució
dels recursos administratius

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència per a resoldre els recursos
administratius contra els actes i acords dictats pels òrgans
d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que
estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.-
Representació i defensa judicial

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos
i accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels
òrgans d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial
que estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- 

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix en la llei present, i en particular:

1.- El Decret de 28 de juny de 1982, de delegació de
competències del Consell General Interinsular de les Balears en
els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria de dipòsit legal de llibres, publicat en el
Butlletí Oficial del Consell General Interinsular de les Illes Balears
núm. 30 de 20 d'agost de 1982.

2.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 17/1990, de 8 de febrer, pel qual se cedeix al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera la gestió ordinària de funcions en
matèria de cultura, educació i esports, publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 22 de 17
de febrer de 1990.

3.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 88/1990, de 4 d'octubre, pel qual se cedeix al Consell
Insular de Menorca la gestió ordinària de funcions en matèria de
cultura, educació i esports, i s'adscriuen al Consell Insular de
Menorca mitjans personals i humans, publicat en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 131 de 27
d'octubre de 1990.

4.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 18/1984, de 23 de febrer, de creació de la Comissió en
matèria d'arqueologia i etnologia de Balears, publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 6 de 13
d'abril de 1984.

5.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen les comissions
de patrimoni històrico-artístic, publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 19 de 20 de juny de
1986.

6.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 17/1987, de 19 de març, pel qual es modifica el Decret
54/1986, de 10 de juny, regulador del funcionament de les
comissions de patrimoni, publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 49 de 21 d'abril de
1987.

7.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 97/1991, de 21 de novembre, pel qual es modifica el Decret
54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen les comissions de
patrimoni històrico-artístic, publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 148 de 26 de
novembre de 1991.

8.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 98/1991, de 21 de novembre, pel qual es modifica l'article
2.2 del Decret 17/1987, de 19 de març, el qual va modificar el
Decret 54/1986, de 10 de juny, regulador de les comissions de
patrimoni històrico-artístic i que fa referència a la composició de la
subcomissió específica per al port de Maó i es Castell, publicat en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
núm. 148 de 26 de novembre de 1991.

9.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 22/1994, de 24 de febrer, modificador del Decret 98/1991,
de 21 de novembre, pel qual es modifica l'article 2.2 del Decret
17/1987, de 19 de març, que modificava el Decret 54/1986, de 10
de juny, regulador de les comissions de patrimoni històric i que fa
referència a la composició de la subcomissió específica per al port
de Maó i es Castell, publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears núm. 29 de 8 de març de 1994.

10.- El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 24/1994, de 24 de febrer, que modifica el Decret 97/1991,
de 21 de novembre, el qual modifica el Decret 54/1986, de 10 de
juny, pel qual es modifiquen les comissions de patrimoni històric,
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears núm. 29 de 8 de març de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- Habilitació
governativa

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució de la llei present.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- Data d'efectivitat de
l'atribució

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener
de 1995 com a data d'efectivitat de l'atribució competencial en
concepte de pròpia que disposa la llei present.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.- Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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ANNEX I

INVENTARI DELS BÉNS ARTÍSTICS 
CORRESPONENTS AL MUSEU KREKOVIC

MOTIUS PRE-INCAICS:

1.  Indiecito precolombino...................... 0.40 x 0.52 m.
2.  Indio precolombino.......................... 0.81 x 1.06 m.
3.  Indio Quechua............................... 0.46 x 0.55 m.
4.  Indio Aymara................................ 0.45 x 0.54 m.
5.  Indio Uru................................... 1.20 x 1.25 m.
6.  Venus India................................. 1.75 x 1.95 m.

Cultura CHAVIN (1200 - 500 aC):

7.  Escultor Chavin............................. 1.60 x 2.07 m.
8.  Gran jefe Chavin............................ 1.19 x 1.25 m.
9.  Noble Chavin................................ 0.61 x 0.81 m.
10. Joven India de Chavin....................... 1.06 x 1.48 m.

Cultura PARACAS (1000 aC - 200 dC):

11. Cirujano de Paracas......................... 1.71 x 2.48 m.
12. Manos ceremoniales.......................... 2.10 x 3.10 m.
13. Hombres de Paracas.......................... 1.71 x 2.40 m.

Cultura TIAHUANACO (700 - 1000 dC):

14. Escultor de Tiahuanaco...................... 1.60 x 2.07 m.
15. Alfarero de Collawa......................... 1.25 x 1.63 m.

Cultura MOCHICA (300 - 700 dC):

16. Escultor Mochica............................ 1.59 x 2.00 m.
17. Gran jefe Mochica........................... 0.97 x 1.16 m.
18. Guerrero Mochica I.......................... 0.75 x 0.95 m.
19. Guerrero Mochica II......................... 0.80 x 1.00 m.

Cultura LAMBAYEQUE (600 - 1000 dC):

20. Sumo sacerdote.............................. 1.60 x 2.07 m.
21. Naymlap el Rey Dios......................... 1.70 x 2.10 m.
22. Hombres de Lambayeque....................... 1.27 x 1.47 m.
23. Guerrero Lambayeque......................... 0.72 x 0.93 m.

Cultura CHIMU (1000 - 1300 dC):

24. Gran jefe Chimu I........................... 2.10 x 3.30 m.
25. Gran jefe Chimu II.......................... 1.60 x 2.08 m.
26. Gran jefe Chimu III......................... 0.97 x 1.40 m.
27. Dignatario Chimu............................ 1.20 x 1.40 m.

Cultura NAZCA (400 - 1000 dC):

28. Curandero................................... 1.20 x 1.62 m.
29. Alfarero de Nazca........................... 1.60 x 2.08 m.
30. Dignatarios de Nazca........................ 1.70 x 2.10 m.

Cultura ANCON (1000 - 1200 dC):

31. Tejedoras de Ancon.......................... 1.74 x 2.48 m.

Cultura CHANCAY (1000 - 1060 dC):

32. Músicos de Chancay.......................... 1.70 x 2.10 m.

Cultura PACHACAMAC (1000 - 1300 dC):

33. Pescador del tiburón azul................... 2.10 x 3.10 m.
34. Hechicero de Pachacamac..................... 0.96 x 1.17 m.
35. Peregrino de Pachacamac..................... 0.95 x 1.30 m.

Cultura LIMA (1000 -1300 dC):

36. Cacique Puruchucu........................... 1.50 x 1.90 m.

MOTIUS INCAICS:

Cultura INCA (1200 - 1532 dC):

37. Manco Capac Fundador del Imperio Inca....... 1.20 x 1.20 m.
38. El Inca hijo del Sol........................ 2.00 x 2.90 m.

39. Ullantay y Cusi Coyllor..................... 0.98 x 1.16 m.
40. El Inca Pachacutec.......................... 2.10 x 3.10 m.
41. El Baño del Inca............................ 2.10 x 2.90 m.
42. La Construcción de Sacsahuana............... 2.08 x 3.10 m.
43. Los Chasquis. El Correo Imperial............ 1.70 x 2.10 m.
44. El Inca Huayna Capac........................ 2.10 x 2.85 m.
45. Niños en el jardín de oro................... 1.06 x 1.25 m.
46. Las Vírgenes del Sol........................ 1.30 x 1.40 m.

MOTIUS HISPANO-AMERICANS:

Cultura HISPÀNICA I FOLKLORE ACTUAL:

47. Pasado y presente........................... 0.80 x 1.00 m.
48. Bailarinas de Paucartambo................... 1.70 x 2.10 m.
49. Chuco de Yauri.............................. 0.94 x 1.30 m.
50. Pastorcitos................................. 0.98 x 1.16 m.
51. Tocadores de Arpa........................... 1.74 x 2.48 m.
52. Ante Machu Picchu........................... 0.80 x 1.00 m.
53. India con vicuñas........................... 1.06 x 1.30 m.
54. Chalan Criollo.............................. 0.97 x 1.17 m.
55. Madre de Ayaviri............................ 1.06 x 1.30 m.
56. Maternidad.................................. 0.98 x 1.16 m.
57. Misionero español........................... 1.25 x 1.63 m.
58. El Conquistador conquistado................. 1.28 x 1.63 m.
59. Zambita..................................... 0.75 x 0.95 m.
60. Carnaval de Puno............................ 1.70 x 1.95 m.
61. Plácida con conejo.......................... 0.88 x 1.15 m.
62. India con Huarizo........................... 0.81 x 1.06 m.
63. Tocador de Quena............................ 1.20 x 1.63 m.
64. Madona de Talpa (natura morta).............. 1.25 x 1.50 m.
65. Judas Tadeus (natura morta)................. 1.25 x 1.50 m.
66. Triple susto................................ 0.95 x 1.03 m.
67. Vendedora de Máscaras....................... 1.25 x 1.50 m.
68. Estibador de Guayaquil...................... 1.46 x 2.54 m.
69. Obreros mineros............................. 2.10 x 3.10 m.
70. Pastor con Alpaca........................... 0.75 x 0.95 m.
71. Pescador del Lago Citicaca.................. 2.00 x 2.90 m.
72. Alcalde de Chincheros....................... 0.80 x 1.00 m.
73. Madre de Huancayo........................... 1.06 x 1.32 m.
74. Mejicana.................................... 1.25 x 1.95 m.
75. Indio de Checacupe.......................... 0.80 x 1.05 m.
76. Vendedora de Chirimoyas..................... 1.06 x 1.32 m.
77. Dos Alcaldes................................ 1.60 x 2.10 m.
78. Indiecito con leña.......................... 0.81 x 1.01 m.
79. Los Plateros................................ 1.36 x 1.40 m.
80. Vendedora de pimientos...................... 0.88 x 0.68 m.
81. Indio de Katka.............................. 0.81 x 1.01 m.
82. Nostalgia India............................. 1.20 x 1.20 m.
83. Ayarachi de Paratia......................... 1.70 x 2.10 m.
84. Alcaldes de Pisac (Varayocs)................ 2.08 x 3.10 m.
85. Carnaval de Apurimac........................ 1.70 x 2.10 m.
86. Tocadores de Pututu......................... 1.70 x 2.10 m.
87. Ritmo Andino................................ 2.10 x 3.10 m.
88. Tocadores de Pincullo....................... 1.70 x 2.10 m.
89. Diablada.................................... 1.70 x 2.10 m.
90. Qxenacho de Bolivia......................... 1.70 x 2.51 m.

MOTIUS ESPANYOLS:

91. El Cid Campeador............................ 3.60 x 3.40 m.
92. Las Mallorquinas............................ 1.95 x 2.50 m.
93. Las Isleñas (Mallorca, Menorca, Ibiza)...... 2.00 x 2.50 m.
94. Carlos V.................................... 0.40 x 0.55 m.
95. Isabel La Católica.......................... 0.40 x 0.55 m.
96. Cristóbal Colón............................. 2.00 x 3.30 m.
97. Los Pinzones................................ 2.00 x 3.00 m.
98. Bodegón Colonial I.......................... 0.97 x 1.17 m.
99. Bodegón Colonial II......................... 0.97 x 1.17 m.
100. Mantilla Blanca............................ 0.95 x 1.30 m.
101. Charra de Salamanca........................ 1.35 x 1.95 m.
102. Maragata................................... 0.81 x 1.00 m.
103. Ibicenca................................... 0.81 x 1.06 m.
104. Valenciana................................. 0.75 x 0.95 m.
105. Alcaldesa de Segovia....................... 1.25 x 1.95 m.
106. Pastor de Navarra.......................... 1.25 x 1.95 m.
107. Huerterana de Murcia....................... 1.25 x 1.95 m.
108. Don Pelayo................................. 1.91 x 3.08 m.
109. La Jura de Juan Carlos I................... 1.20 x 1.40 m.
110. Guillerno Sagrera.......................... 1.25 x 1.95 m.
111. Jaime I.................................... 2.10 x 3.10 m.
112. Fallera valenciana......................... 1.40 x 2.10 m.
113. Fray Junípero Serra........................ 1.55 x 2.00 m.
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114. Andaluzas.................................. 1.70 x 2.10 m.
115. Galicia (gaitero).......................... 1.55 x 2.00 m.
116. Los toreros................................ 1.70 x 2.10 m.
117. Los catalanes.............................. 1.70 x 2.10 m.
118. Ramón Llull................................ 1.74 x 2.48 m.
119. Trajes españoles........................... 1.70 x 2.10 m.
120. Pescadores Vascos.......................... 1.70 x 2.10 m.
121. El Hondero Balear.......................... 1.70 x 2.60 m.
122. Sacerdotisa ibérica........................ 1.15 x 1.30 m.
123. Bartolomé de las Casas..................... 1.20 x 1.44 m.

MOTIUS DIVERSOS:

124. Quo Vadis Homo............................. 2.70 x 3.70 m.
125. Huérfanos croatas.......................... 1.25 x 1.50 m.
126. Viudas croatas............................. 0.75 x 0.95 m.
127. Personas desplazadas....................... 2.10 x 3.20 m.
128. Exodo de siglo XX.......................... 2.90 x 3.90 m.
129. Moisés..................................... 2.03 x 3.52 m.
130. Michelangel................................ 2.50 x 3.00 m.
131. Beethoven.................................. 2.50 x 3.00 m.
132. Homo Homini Lupus.......................... 1.40 x 1.70 m.
133. Sermón de la montaña....................... 2.00 x 3.00 m.
134. Mahoma..................................... 2.05 x 3.00 m.

SANGUINES:

135. Budha...................................... 0.44 x 0.57 m.
136. Zoroaster.................................. 0.35 x 0.45 m.
137. Gandhi..................................... 1.25 x 1.85 m.
138. Campesino Croata........................... 0.45 x 0.58 m.

RETRATS:

139. M. Straznicki, embajador croata............ 0.98 x 1.16 m.
140. Jakov Gotovac, compositor croata........... 0.94 x 1.15 m.
141. Padre del Artista.......................... 0.73 x 0.93 m.
142. Madre del Artista.......................... 0.73 x 0.93 m.
143. Abuela del Artista......................... 0.81 x 0.91 m.
144. Doble retrato del Artista y su señora...... 1.20 x 0.43 m.
145. Sr. Emin Kulinovic......................... 0.80 x 1.00 m.

RETRATS DE SALÓ DE BENEFACTORS:

146. D. Jaime Enseñat........................... 0.75 x 0.95 m.
147. D. Vicente Mortes.......................... 0.75 x 0.95 m.
148. D. Martín Eyries........................... 0.75 x 0.95 m.
149. Sr. Jean Nervieu Causse.................... 0.75 x 0.95 m.
150. Sr. Eric Beeby............................. 0.75 x 0.95 m.
151. Sra. Berthe Goudelin....................... 0.75 x 0.95 m.

QUADRES DONATS A L'EXTINGIDA FUNDACIÓ
KREKOVIC QUE PODEN SER VENUTS PEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA EN PROFIT DEL MUSEU:

1. Tejedores de Paracas......................... 2.08 x 2.90 m.
2. Madre con mellizos........................... 1.06 x 1.30 m.
3. Maternidad de Tinta.......................... 0.97 x 1.16 m.
4. Indiecita de Inchu con vicuñas............... 1.20 x 1.55 m.
5. Chalan criollo............................... 0.97 x 1.17 m.
6. Alcalde de Pisac............................. 0.80 x 1.00 m.
7. Alcalde indígena de Cuzco.................... 0.75 x 0.95 m.
8. Mujeres Chimu con la corona de oro........... 0.75 x 0.95 m.
9. Indio Quechua................................ 0.80 x 1.00 m.

OBJECTES DE LES ÈPOQUES PRE-COLOMBINES I DEL
FOLKLORE ACTUAL, OBJECTES ARQUEOLÒGICS I
VESTITS FOLKLÒRICS DONATS A L'EXTINGIDA
FUNDACIÓ MUSEU KRISTIAN KREKOVIC:

Cultura CHIMU (Segles XII - XV):

1 Collar i dos adorns de coralls i petxines.
1 Raig d'argent massís amb dos remers. Objecte trobat el 1937 a
prop de la Huaca de Higo, prop de la ciutat de Trujillo al nord del
Perú. Objecte d'un gran valor arqueològic, exemplar únic a la
cultura Chimu i, com a tal, escollit per ser reproduït en el llibre
d'Heinrich Ubbelohde Doering: El Arte en el Imperio de los Incas.

Cultura CHIMU (Segles XII - XV):

Tresor arqueològic complert, raríssim i invalorable, que
consisteix en totes les joguines trobades a la sepultura d'un nin,

per tots els aspectes, un príncep Chimu. Les joguines són d'un
metall preciós d'aleació desconeguda i el tresor consta dels objectes
següents:

1 corona Chimu complerta, amb les seves dues plomes de metall.
1  pectoral.
2  braçalets.
2  arracades en forma d'anella.
10 instruments de música.
4  huacos (recipients).
2  borses de metall.
2  discs d'adorn amb coralls.
1  pinzell de maquillatge
3  sonalles
1  cullera
1  Tumi (ganivet Chimu).
1  llit amb adorns de peixos.
37 peixets i crancs.
4  papallones.
64 peces amb forma de plantes, flors i llegums.
1  tamís.
1  Agulla de teixir.
1  baiard de metall amb coixí de metall.
25 objectes el significat dels quals queda no identificat.
1  llança.
20 adorns per a vestits.
1  tros de tul amb flocadures a les dues extremitats.
1 borseta de tul adornada amb peixos de metall i una pinça
depilatòria.
1 peça de tul adornada amb peixos de metall, flocadura i penjarolls
als quatre cantons.
1 borsa de tela groga adornada amb peces de metall.
2 botes adornades com la borsa anterior i amb soles de metall.
1 Unku (túnica) de tela marró adornada amb peixos de metall i
campanetes de metall i coralls.
1 tapall corresponent amb els mateixos adorns.

Aquest tresor de les joguines de l'època Chimu consta de
193 peces.

TEIXITS DE L'ANTIC PERÚ:

1 tapall Pachacamac............................. 35 cm x 37 cm.
1 tela Costa Central............................... 75 cm x 67 cm.
2 teles chimu amb flocadures....... 51 cm x 17 cm. cada una
d'aquestes peces raríssimes.
1 cinta Costa Central..............................  5 cm x 50 cm.
1 part d'Unku, Costa Nord..................... 28 cm x 19 cm.
1 tela pintada Pachacamac.................... 137 cm x 13 cm.

QUADRES QUE NO ES TROBEN A LES SALES
D'EXPOSICIONS:

1.  El pequeño pescador.
2.  Natura morta amb objectes pre-incaics.
3.  Dignatarios de Nazca.
4.  Caudillo peruano.
5.  Francisco Pizarro.
6.  Beethoven pequeño en la sala.
7.  Las Islas Canarias.
8.  Sebastián El Cano.
9.  Don Quijote y Sancho Panza.
10. El Bombardeo.
11. El Astronauta.
12. Viudas croatas.
13. Máximo Alomar.
14. Bartolomé Ramón.
15. Cardenal Luigi Dadaglio.
16. Princesa Sofía.
17. Juan Vich Bibiloni.
18. Mario Carreño.
19. Cervantes.
20. Velázquez.
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ANNEX II

INVENTARI DELS BÉNS MOBLES I DE L'UTILLATGE
CORRESPONENT AL GABINET DE MEDICINA
ESPORTIVA QUE ES TRASPASSA AL CONSELL

INSULAR DE MALLORCA

Departament de Palma:

a) Mobles, arxivadors i llibreries corresponents a material       
d'oficina.
b) Camilla, vitrines i material mèdic corresponent a material de 
  revisió estàtica.
c) Ordinadors i programes corresponents al sistema informàtic.
d) Ventiladors i calefactors.
e) Aparells d'aire condicionat.
f) Aparells de laboratori de fisiologia:

f).1. Cinta ergomètrica.
f).2. Bicicleta ergomètrica.
f).3. Electrocardiograf L3.
f).4. Electrocardiograf L1.
f).5. Osciloscop.
f).6. Espiròmetre.
f).7. Audiòmetre.
f).8. Equip analític analox.
f).9. Negatoscop.
f).10. Cables ergometria.
f).11. Pulsòmetres, sport-texter i impressora

corresponents a Equip telemetria.
f).12. Desfibrilador.
f).13. Est. meteorològica.
f).14. Oxidoc.
f).15. Escala.
f).16. Ergojump.

Seu del Parlament, 14 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez de Dios.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de novembre del
1994, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4495/94, relativa a regulació del trànsit del Port de Sant
Antoni d'Eivissa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que dins el termini de tres mesos
reguli les capacitats de tràfic en el Port de Sant Antoni de
Portmany que siguin compatibles amb la tipificació de nucli
turístic que té la localitat, mantenint els usos de refugi pesquer,
turisme nàutic i esportiu, així com de trànsit de passatgers amb els
seus vehicles accessoris."

Seu del Parlament, 1 de desembre del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de novembre del
1994, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4587/94, relativa a autorització de lliurament d'excedents de la
producció d'albercoc mallorquí a les indústries agro-alimentàries, i
quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

B) 

"Que el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears sol•liciti de l'estat membre que tramiti davant la Comissió
de la U.E. l'autorització de lliurament a indústries de l'albercoc de
Mallorca en la temporada 94-95, d'acord amb el que estableix el
Reglament (CEE) 1035/72."

Seu del Parlament, 1 de desembre del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de novembre del
1994, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3444/94, relativa a reobertura del centre d'acollida infantil Pare Huix
d'Eivissa, i quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

C) 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que disposi el necessari perquè la Conselleria
de Governació, amb l'anuència de l'Ajuntament d'Eivissa, dugui a
terme les obres de condicionament que calguin per tal de procedir
a la ràpida reobertura del Centre Pare Huix i, utilitzant el mitjans
transferits per l'Administració Central, atengui la seva posada en
marxa i funcionament."

Seu del Parlament, 1 de desembre del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de novembre del
1994, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3691/94, relativa a la llengua catalana, idioma oficial a la
Universiada 1999, i quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

D) 

"D'acord amb l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia i amb la
Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, juntament amb la castellana,
tindrà el caràcter d'idioma oficial. En conseqüència, en totes les
activitats de l'Universiada 1999 figurarà amb caràcter preeminent
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, juntament
amb el castellà i les llengües francesa i anglesa, atès que són oficials
com a llengües de la FISU (Federació Internacional de l'Esport
Universitari)."

Seu del Parlament, 1 de desembre del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 5048/94,
de l'Hble. Sr. Diputat Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a situació en què es troba el pla de
modernització de l'oferta complementària. (BOPIB 161 de 9 de
desembre del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 5049/94,
de l'Hble. Sr. Diputat Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a actes per overbooking que s'han aixecat.
(BOPIB 161 de 9 de desembre del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 4993/94,
de l'Hble. Sr. Diputat Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a tancada d'alguns serveis de la Biblioteca Pública
de Maó. (BOPIB 159 de 25 de novembre del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 4994/94,
de l'Hble. Sr. Diputat Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a cobrir places vacants de la Biblioteca Pública de
Maó. (BOPIB 159 de 25 de novembre del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 4995/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a la ajustada plantilla de la Biblioteca Pública de
Maó. (BOPIB 159 de 25 de novembre del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
RGE núm. 4453/94 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
la problemàtica de la concessió de l'explotació i construcció del túnel
de Sóller. (BOPIB núm. 157 d'11 de novembre del 1994).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de novembre del 1994, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
RGE núm. 4484/94 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
urgent necessitat de modificació del Decret 50/1992, de 30 de juliol,
de rehabilitació de habitatges afectats per l'aluminosi del ciment o
per altres patologies estructurals. (BOPIB núm. 158 de 18 de
novembre del 1994).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

Llei RGE. núm. 3657/94.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre del 1994, no fou presa en consideració la
Proposició de Llei de referència, relativa a crèdit  extraordinari per
al pagament dels deutes endarrerits del Govern de la CAIB per
expropiacions. El resultat de la votació fou el següent: vots a favor
28, vots en contra 29 i cap abstenció.  

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a Declaració Institucional, sobre problemes del

Grup Iberia.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre del 1994, fou aprovada per assentiment la
Declaració Institucional següent:

"1r.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la situació d'aïllament que es pot provocar a les
Illes Balears pels problemes en el si del Grup Iberia: Iberia, Aviaco
i Viva.

2n.- La companyia Viva, que té base d'operacions i la seu
social a Balears, és una empresa viable econòmicament i capaç de
mantenir els 400 llocs de treball d'alta qualificació a Mallorca, a
més de 150 a Madrid.

3r.- El Parlament de les Illes Balears s'adreça al Govern
de l'Estat perquè dins el pla de viabilitat de la companyia Iberia es
contempli el manteniment de la companyia Viva i se la potenciï el
màxim, donant-li la possibilitat d'operar en els mercats, a més de
promoure nova oferta dins els interinsulars".  

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de desembre del 1994, admeté a tràmit la Proposta  RGE
núm. 5256/94, de la Comissió Tècnica Interinsular, relativa a
atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d'activitats classificades.

Palma, a 20 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Pere Palau i Torres, Secretari de la Comissió Tècnica

Interinsular

CERTIFIC:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
de dia 18 d'aoctubre del 1994, aprovà la proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades, amb el text literal que es transcriu a continuació:

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D'ACTIVITATS
CLASSIFICADES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dia 24 de juliol de 1990 es publicà en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la Llei 9/1990, de 20
de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat,l'exposició de motius de la qual proclama
que constitueix la primera passa del procés general de traspassos
que perfila l'Estatut d'Autonomia i desenvolupa la Llei de Consells
Insulars.

Recentment, el Parlament de les Illes Balears ha
promulgat diverses disposicions legals d'atribució de competències
als organismes insulars en matèria de règim local, inspecció tècnica
de vehicles, oficines d'informació turística i acció i serveis socials.

Per altra banda, el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma a tramès a la Comissió Tècnica Interinsular una proposta
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
patrimoni històric, animació socio-cultural, dipòsit legal de llibres,
promoció socio-cultural i esports.

En definitiva, s'ha impulsat a tots els nivells el principi
estatutari de que l'execució i la gestió de les competències d'abast
insular siguin exercides pels consells insulars, per raons d'eficàcia,
ateses la proximitat i la capacitat organitzativa per a desenvolupar-
les.

Mitjançant el Reial Decret 2245/1979, de 7 de setembre,
es transferiren diverses competències de l'Administració general de
l'Estat al Consell General Interinsular de les Illes Balears,entre
altres, en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses.

Dia 11 de febrer del 1989 es publicà en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Decret 91/1988,
mitjançant el qual s'aprovà la reglamentació de parcs aquàtics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'apartat 25 de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomía regula
la facultat dels Consells Insulars d'assumir dins el seu àmbit
territorial la funció executiva i la gestió en matèria d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Per acomplir aquests objectius, es promulga la Llei present

Article 1.- Objecte de la llei

Atès el que estableix a l'article 39.25 de la Llei Orgànica
2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia i al 12.3 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, per aquesta Llei
s'atribueixen als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera i amb caràcter de pròpies, les competències executives
i de gestió assumides per la CAIB en relació amb les matèries
següents:

1.- Emissió d'informes, qualificacions prèvies a
l'atorgament de la llicència municipal d'obertura i funcionament i
altres actuacions administratives relacionades amb la concessió de
llicències, inspecció, sanció, recursos i informes d'ordenances i
reglaments municipals, relatius a totes les activitats catalogades com
a molestes, insalubres, nocives i perilloses, excepte les referides a
plantes de producció energètica, i també les ressenyades a l'annex
I.
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2.- Les competències de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que s'estableixen en el Decret de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 91/1988, de 15 de desembre,
mitjançant el qual s'aprova la reglamentació de parcs aquàtics.

Article 2.- Comissions tècniques insulars d'activitats
classificades

1.- Per a l'execució de les competències assumides pels
consells insulars en matèria d'activitats classificades i que a
l'actualitat són exercides per la Conselleria de Governació a través
de la Comissió d'Activitats Classificades, es crearà una comissió
tècnica insular a l'àmbit del territori respectiu, presidida pel
president del consell insular que correspongui o persona que
aquest delegui.

2.- Cada consell insular determinarà la composició i
organització de les comissions tècniques insulars d'activitats
classificades.

Les seves funcions seran, en els àmbits territorials
respectius, les atribuïdes per la legislació vigent a la Comissió
d'activitats classificades del Govern Balear.

3.- El funcionament i l'adopció d'acords d'aquestes
comissions insulars seran regulats per la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Article 3.- Potestat reglamentària normativa.

No obstant l'atribució de competències que l'article 1
estableix a favor dels consells insulars, correspon al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'exercici de les
competències següents:

1.- Potestat reglamentària normativa sobre les
competències atribuïdes als Consells Insulars per aquesta Llei i
d'acord amb les limitacions establertes als apartats 1 i 2 de l'article
46 de l'Estatut d'Autonomia.

2.- Arxiu central d'activitats classificades, a afecte del
qual els òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les
competències en aquesta àrea hauran de remetre còpia de les
resolucions adoptades a la Conselleria de Governació del Govern
Balear.

Article 4.- Col•laboració i informació mútues.

Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i els Consells Insulars podran acordar els mecanismes adequats de
col•laboració i informació mútues en les matèries objecte
d'aquesta atribució.

Article 5.- Cost efectiu

1.- El cost efectiu anual de l'atribució de les
competències a què es refereix la Llei present ascendeix a
29.823.320 ptes per a l'any 1994.

La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de
conformitat amb les valoracions següents:

Mallorca Capítol I      14.045.911.-

 Capítol II        966.183.-

Menorca  Capítol I       6.979.483.-

 Capítol II        483.092.-

Eivissa i Formentera.   Capítol I       6.865.559.-

Capítol II        483.092.-

2.- El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article
35 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, serà
aplicat als consells insulars d'acord amb els percentatges i les
quanties següents:

a) Consell Insular de Mallorca:

- Total: 15.012.094.-

- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50'336%

b) Consell Insular de Menorca:

- Total: 7.462.575.-

- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 25'023%

c) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

- Total: 7.348.651.-

- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 24'641%

Article 6.- Mitjans personals.

Es traspassa als consells insulars el personal següent, amb
la residència que s'indica segons relació que figura a l'annex II.

Article 7.- Mitjans materials.

1.- Béns immobles:

1.1.- L'atribució de les competències en matèria
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses a què es
refereix la Llei present no dóna lloc a cap traspàs de béns immobles.

2.- Béns mobles:

L'inventari dels béns mobles que es posen a disposició
dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera,
s'especificarà en l'acta de lliurament que serà formalitzada pels
presidents dels consells insulars respectius i la consellera de
Governació.

Disposició addicional primera.- Comissions paritàries.

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent, una
comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar el traspàs
de la documentació que aquesta llei determina, i també la de
garantir que els expedients en tràmit es resoldran en els terminis
establerts per la legislació vigent.

Disposició addicional segona.- Subrogació dels consells
insulars.

Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectivitat
de l'atribució de competències que aquesta Llei determina, en els
drets i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes.

Disposició addicional tercera.- Dret funcionarial d'opció.

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que procedeixen de l'Administració general de l'Estat o
d'un altre organisme o institució pública o que hagin ingressat
directament, i que amb motiu de l'atribució de competències als
consells insulars resultin traspassats, mantendran els drets que els
corresponguin, inclòs el de participar en els concursos de trasllat
que convoqui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa
categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d'opció.

Disposició addicional quarta.- Delegació de
competències.

1.- Els consells insulars podran delegar, mitjançant acord
plenari, l'exercici de les seves competències en aquesta matèria en
els ajuntaments mancomunitats i altres entitats locals, que
compleixin, com a mínim, els requisits següents:

a) Que la delegació sigui sol•licitada expressament pel
plenari de l'ajuntament o òrgan competent de l'entitat local.

b) Que disposin de un Pla general de ordenació urbana o
Normes subsidiàries de planejament.
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c) Que acreditin disposar de mitjans tècnics, personals
i econòmics adequats per a l'exercici de la competència
esmentada. 

2.- Els ajuntaments, mancomunitats i altres entitats
locals que assumeixin competències delegades en matèria
d'activitats classificades, han de comunicar als consells insulars
les resolucions que adoptin en el exercici d'aquestes.

Disposició addicional cinquena.- Convenis de col-
Alaboració.

1.- A fi que els consells insulars puguin executar de
manera efectiva les competències que aquesta Llei els atribueix,
i fins que els organismes insulars esmentats no gaudeixin dels
mitjans tècnics i humans adequats per a l'exercici de les funcions
transferides, se subscriuran acords de col•laboració entre el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els
consells insulars, a petició de aquests i que sempre que això no
pugui suposar cap carrega econòmica per els òrgans insulars.

2.- Aquests instruments de col•laboració definiran les
obligacions a assumir pels serveis tècnics de les diferents
conselleries del Govern Balear en la prestació de l'assistència
tècnica que procedeix en la tramitació dels informes dels projectes
d'activitats i en la qualificació dels expedients d'activitats
classificades instruïts per els ajuntaments.

Disposició addicional sisena.- Publicació d'acords i anuncis en
la tramitació d'expedients.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dels anuncis, acords i altres
documents exigits per la normativa de aplicació com a
conseqüència de l'exercici pels consells insulars de les
competències en matèria de activitats classificades, serà gratuïta.

Disposició transitòria primera.- Resolució dels
recursos administratius.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència de resoldre els recursos
administratius contra les actes i acords dictats pels òrgans
d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució de competències que
estableix la Llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

Disposició  transitòria segona.- Representació i defensa
judicial.

Correspondran al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos
i de les accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels
òrgans d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial
que estableix la Llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

Disposició transitòria tercera.- Actualització del cost
efectiu per a l'exercici de 1995.

Per a l'exercici de 1995 les quantitats ressenyades a
l'article cinquè s'actualitzaràn d'acord amb el criteri següent:

1.- El cost efectiu experimentarà les variacions
necessàries en funció de les remuneracions concretes que afectin
el personal que es traspassi als consells insulars.

2.- El capítol II evolucionarà en funció de la taxa de
variació interanual "desembre 1994 sobre desembre 1993" que
experimenti l'índex de preus al consum a nivell nacional de
l'Institut Nacional d'Estadística.

Disposició derogatòria.-

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix en la Llei present.

Disposició final primera.- Habilitació governativa.

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució de la Llei present.

Disposició final segona.- Data d'efectivitat de l'atribució.

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener
de 1995 com a data en que serà efectivitat l'atribució de
competències en concepte de pròpies que disposa la Llei present.

Disposició final tercera.- Entrada en vigor.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ANNEX I

RELACIÓ D'ACTIVITATS CLASSIFICADES QUE
NO SÓN OBJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS
INSULARS.

1.- ACTIVITATS QUE SUPEREN L'ÀMBIT
TERRITORIAL.

Aquelles activitats que, per les característiques peculiars
o per l'emplaçament que tenen, poden causar un impacte
mediambiental que superi l'àmbit de l'entitat insular o afectar els
interessos generals de la Comunitat Balear.

2.-  MAGATZEMS I INSTAL•LACIONS
INDUSTRIALS CAPAÇOS DE PRODUIR ACCIDENTS
MAJORS I RISCS CATASTRÒFICS.

Magatzems i instal•lacions industrials capaços de produir
accidents majors i riscs catastròfics, relacionats en el RD 886/88 de
15-7-88, annexos I i II i a la modificació posterior d'aquests
modificació per RD 952/90 de 29 de juny (BOE 21 de juliol de
1990).

3.- ACTIVITATS QUE PUGUIN AGREDIR
GREUMENT AL MEDI AMBIENT.

Les que, segons la reglamentació de la CAIB, requereixin
una avaluació detallada d'impacte ambiental con són les incloses a
l'annex II del Decret 4/86, de 23-1-86 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori sobre implantació i regulació
dels estudis d'impacte ambiental, i les que s'hi puguin incloure en el
futur.

Les potencialment contaminants de l'atmosfera
relacionades al grups 1.2, 1.3, 1.4 y 1.6 de l'annex II, grup A, del D
833/1975 de 6 de febrer (BOE 22-4-75), que desenvolupa la Llei
35/72 de protecció de l'ambient atmosfèric.

4.- ESTABLIMENTS D'ÚS SANITARI.

Hospitals i clíniques, residències sanitàries, etc,
exclusivament aquells establiments en els quals es rebin atencions
mèdiques en règim d'hospitalització.

ANNEX II

Mallorca

Llinatges i Nom: Comas Hernández, Bartolomé (*) funcionari interí

Llinatges i Nom: Riera Cabanellas, Lorenzo (funcionari)
cos: gestió
grup B
S.A. actiu
Lloc de feina: Cap de Secció Tècnica
C.D.: 24

(*) Ocupa el lloc de feina del funcionari de carrera: Cabot
Casasayas, Joan actualment en situació administrativa de comissió
de serveis.

Menorca:

Llinatges i Nom: Mataró Ribas, Miquel (funcionari)
cos: administratiu
grup C
S.A. actiu
Lloc de feina: base
C.D.: 14
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Eivissa i Formentera:

Llinatges i Nom: Adrover Sunyer, Guillem (funcionari)
Cos: Administratiu
Grup C
S.A. actiu
Lloc de feina: base
C.D.: 14

I perquè consti, expedesc el certificat present als efectes
oportuns, amb el Vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta de la
Comissió, a la seu del Parlament, a vint-i-cinc d'octubre del mil
nou-cents noranta-quatre.

Vist-i-plau,
La Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 5281/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvencions per la
restauració de parets seques. (Mesa de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5282/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a suspensió
curs de reciclatge policies locals a Eivissa. (Mesa de 20 de
desembre del 1994).

Palma, a 20 de desembre del 1994.
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.

Quantes subvencions ha donat el Govern de la
Comunitat Autònoma a través de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca o a través del "Crèdit Extraordinari Afectats Pluges", en
concepte de "Restauració de parets seques", fent una relació
detallant el nom de la persona o entitat perceptora, municipi i la
quantia rebuda durant l'any 1994?

Palma, a 30 de novembre del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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 escrita.

Per quins motius es va suspendre el curs de reciclatge
previst del 29 de novembre del 1994 per tal de reciclar els policies
locals d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 29 de novembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 5283/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actius
financers adquirits per Foment Industrial, SA. durant l'any 1993.
(Mesa de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5284/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a bases del
conveni que fa Foment Industrial, SA, amb empreses que participa
per tal de recuperar la inversió aportada. (Mesa de 20 de desembre
del 1994).

RGE núm. 5285/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quines
noves societats pensa invertir Foment Industrial, durant l'any 1995.
(Mesa de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5286/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
participació de Foment Industrial, SA, a la societat Tracalsa. (Mesa
de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5287/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
participació de Foment Industrial, SA, a la societat Nova Generació
d'Exportació, SA. (Mesa de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5288/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
participació de Foment Industrial, SA a la societat Vidal Boots, SA.
(Mesa de 20 de desembre del 1994).

RGE núm. 5289/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quota de
participació de Foment Industrial, SA, a ISBA, SGR. (Mesa de 20 de
desembre del 1994).

RGE núm. 5290/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa
de Foment Industrial, SA, per a l'obtenció d'ingressos patrimonials en
els pressuposts de l'any 1995. (Mesa de 20 de desembre del 1994).

Palma, a 20 de desembre del 1994.
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 la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Quins són els actius financers adquirits per Foment
Industrial, SA durant l'any 1993 per valor de 469.240.000 de
pessetes?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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Quines són les bases del conveni que fa Foment
Industrial, SA amb empreses que participa per tal de recuperar la
inversió aportada?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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 la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

En quines noves societats pensa invertir Foment
Industrial, SA durant l'any 1995 per valor de 430.000.000
pessetes?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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 la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Quina és la participació en pessetes de Foment
Industrial, SA a la societat Tracalsa, SA a data 30-12-93?

Quin percentatge representa la participació de Foment
Industrial, SA en Tracalsa sobre el total de la societat?

Qui forma el Consell d'Administració de Tracalsa?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Quina és la participació en pessetes de Foment
Industrial, SA a la societat Nova Generació d'Exportació, SA a
data 30-12-93?

Quin percentatge representa la participació de Foment
Industrial, SA en Nova Generació d'Exportació, SA sobre el total
de la societat?

Qui forma el Consell d'Administració de Nova
Generació d'Exportació, SA?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Quina és la participació en pessetes de Foment Industrial,
SA a la societat Vidal Boots, SA a data 30-12-93?

Quin percentatge representa la participació de Foment
Industrial, SA en Vidal Boots, SA sobre el total de la societat?

Qui forma el Consell d'Administració de Vidal Boots, SA?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Quina és la quota de participació de Foment Industrial, SA
a ISBA, SGR?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Quin és el programa que té previst Foment Industrial, SA
per l'obtenció de 646.567.000 pessetes d'ingressos patrimonials en
els pressuposts de l'any 1995?

Palma, a 18 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 5248/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a promoció de les activitats i els productes artesanals de les
Illes Balears. (Mesa de 20 de desembre del 1994).

Palma, a 20 de desembre del 1994.
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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El foment dels productes artesanals característics de les
Illes Balears, tant en el terreny de la producció agroalimentària com
en el de l'artesania en general, ha d'esser una part important de
l'estratègia econòmica de la comunitat autònoma. Aquestes
activitats tradicionals no tan sols són importants perquè conformen
la nostra identitat i són l'expressió d'un llarg procés d'adaptació
cultural al medi illenc, sinó perquè són importants per a crear i
mantenir llocs de feina, en especial en el medi rural, contribuint a
un desenvolupament més equilibrat territorialment i sectorialment.

El potencial de les Illes Balears és enorme en aquest
terreny en comptar amb una sòlida i viva tradició artesanal, que ha
originat multitud de tècniques i productes de primera qualitat, i
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elaborats dins la més gran autenticitat. Malgrat tot, el futur
d'aquestes produccions es troba amb notables dificultats,
arraconades de les xarxes comercial i sense uns criteris de
promoció i difusió en els diversos mercats.

Els productes autòctons de les Illes Balears haurien
d'esser objecte d'un esment molt superior de banda de les
institucions públiques, mitjançant una actuació interdepartamental
coherent, aprofitant entre altres els recursos comunitaris adreçats
a la potenciació de les zones rurals desfavorides (objectiu 5b) i els
adreçats a les zones industrials de decadència (objectiu 2).

És per això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta:

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma a -mitjançant
l'actuació conjunta de les conselleries de Turisme, Agricultura i
Pesca, Economia i Hisenda i Comerç i Indústria- dur a terme una
labor permanent de promoció de les activitats i els productes
artesanals de les Illes Balears. Aquesta tasca es durà a terme entre
la població de les Illes Balears i entre els visitants i turistes.

2.- La Conselleria de Comerç i Indústria a dur a terme
les gestions necessàries per a fer possible que els productes
autòctons, alimentaris o d'altre caràcter, millorin la seva
comercialització, i que siguin presents a totes les grans superfícies
comercials de les Illes Balears.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma a organitzar i
finançar la promoció exterior de productes específics, susceptibles
d'una exportació més significativa (oli, vi, formatge, sobrassada,
fruits secs, etc.).

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma a realitzar
campanyes concretes dedicades a la promoció de la difusió i el
consum dels productes frescos i ecològics. 

Palma, a 13 de desembre del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 5237/94, del Govern de la CAIB, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Governació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de desembre del 1994, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Governació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre els incidents
produïts als darrers dies al Centre de Menors "Es Pinaret".

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 5249/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sra. Consellera de
Governació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de desembre del 1994, admeté a tràmit, d'acord amb l'article

175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Assumptes Socials recapti
la presència de l'Hble. Sra. Consellera de Governació, per tal
d'informar sobre els darrers esdeveniments produïts al centre de
menors "Es Pinaret", que motivaren l'actuació de les forces policials
.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a documentació elaborada en relació al Règim

Econòmic i Fiscal Especial. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de desembre del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5238/94, presentat pel Govern de la CAIB, i acordà conformement
amb l'establert a l'article 172 del Reglament de la Cambra remetre'l
a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Conveni Institució-Personal per al 1995.

CLÀUSULA PRIMERA.-

1.- El present acord s'aplicarà al personal funcionari i
eventual del Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el
contingut d'aquest.

2.- La vigència del present acord serà de l'1 de Gener al 31
de Desembre de 1995, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura d'un
nou acord.

CLÀUSULA SEGONA.-

1.- L'increment de les retribucions per al 1995 serà el
previst i aprovat amb caràcter general per a l'Administració General
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas
d'aprovacions d'altres millores retributives per a les esmentades
Administracions, aquestes seran d'aplicació al personal del
Parlament.

2.- En cas que l'I.P.C. augmenti respecte de la previsió
general aprovada per l'Administració de l'Estat i de la CAIB, les
retribucions del personal de la Cambra s'incrementaran en el mateix
percentatge en què es desviï l'Índex de preus al consum, sempre que
s'ajusti a la normativa legal vigent en l'exercici pressupostari
corresponent.

3.- A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a
la sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació a la
paga de desembre de 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb càrrec
a la Secció 02 Parlament.

CLÀUSULA TERCERA.-

1.- Es procedirà a l'obertura d'una Mesa de Negociació per
a l'estudi i revisió, si pertoca, de la relació de llocs de treball i dels
Complements Específics i de Productivitat.
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2.- Tendran la consideració de serveis extraordinaris
aquells que els funcionaris del Parlament realitzin fora de la
jornada pròpia del lloc de feina segons les necessitats del servei.

Excepcionalment, la Mesa de la Cambra, a proposta de
l'Oficialia Major, podrà considerar serveis extraordinaries els que,
realitzat dins o fora de la jornada pròpia del lloc de feina,
impliquin una variació substancial del règim de prestació de les
funcions atribuïdes a aquest.

La prestació de serveis extraordinaris serà voluntariat i
podrà compensar-se:

a) Amb temps de descans,
b) Mitjançant gratificació econòmica.

Les quantitats fixades per Grups són:

- Grup A................   3.500'- ptes/hora.
- Grup B................   3.000'- ptes/hora.
- Grup C................   2.500'- ptes/hora.
- Grup D................   2.000'- ptes/hora.

Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans, quan això no sigui possible,
o les necessitats del servei ho facin aconsellable, la Mesa
procedirà a la compensació mitjançant compensació econòmica.

Les compensacions no econòmiques per serveis
extraordinaris s'autoritzaran pel Lletrat-Oficial Major a proposta
del responsable de cada un dels diversos serveis de la Cambra.

La compensació es realitzarà a raó de dues hores per
cada hora de servei extraordinari.

La compensació mitjançant gratificació econòmica no
podrà ser periòdica en el seu pagament.

No procedirà la compensació per serveis extraordinaris
als funcionaris que tenguin la incompatibilitat assenyalada a la
relació de llocs de feina.

En tot cas, per a percebre aquestes gratificacions serà
preceptiu l'informe de la Cabdalia corresponent, on es facin
constar els motius i les hores de l'assistència dels funcionaris
implicats.

No obstant amb el que disposen els paràgrafs anteriors,
per a l'aplicació de les compensacions per serveis extraordinaris,
es podrà tenir en compte l'existència del crèdit horari que hi pugui
haver a favor de la institució.

3.- Es procedirà sense més pròrrogues a la redacció del
Reglament de Règim Interior, on es delimitaran les tasques
corresponents a cada lloc de treball.

CLÀUSULA QUARTA.-

1.- Es mantendrà el sistema de revisió mèdica anual i
voluntària, ja establert i vigent.

2.- D'acord amb els principis generals establerts al
Decret 139/93, de 16 de desembre, de la Conselleria de la Funció
Pública de la C.A.I.B., en el qual es regula l'acció social a favor
de funcionaris i personal laboral de la C.A.I.B., amb caràcter
permanent, s'aplicaran al personal del Parlament de les Illes
Balears els principis generals d'ajudes socials establerts en el
present acord:

2.1.- Jubilació Anticipada.  Es concediran als
funcionaris i membres del personal laboral que sol.licitin la
jubilació anticipada o voluntària i tenguin una antiguitat mínima
de 15 anys a l'empresa i l'edat mínima de 60 anys, les ajudes
següents:

            - Als 60 anys...............   1.750.000 ptes.
            - Als 61 anys...............   1.500.000 ptes.
            - Als 62 anys...............   1.100.000 ptes.
            - Als 63 anys...............     800.000 ptes.
            - Als 64 anys...............     500.000 ptes.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries.

2.2- Bestretes ordinàries. 

2.2.1. El personal de la Cambra en actiu i amb càrrec a
operacions extrapressupostàries (VIAP), tendrà dret a la concessió
de bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins el 100 per
100 del sou líquid mensual, sempre i quan no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes .

          Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes sol.licitat.

          Així mateix, per a aquelles persones a les quals se'ls practiqui
qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima de la
bestreta mensual serà igual al 100 per 100 del sou líquid mensual
menys la retenció assenyalada anteriorment.
 

2.2.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import
de fins a dues mensualitats íntegres. Aquestes bestretes hauran de
ser reintegrades en un màxim d'un any, seran retengudes a la
nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.

El personal interí i eventual disposarà de les mateixes
condicions que el personal funcionari, exceptuant-ne la concessió
de bestretes extraordinàries. Les bestretes ordinàries hauran de
liquidar-se, en el seu cas, en finalitzar el contracte.

2.3. Bestretes Extraordinàries. El personal de la Cambra
tendrà dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides per a atendre
necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà
en un període màxim de fins a 24 mensualitats i no reportaran cap
tipus d'interès. Tendran la consideració de necessitats urgents les
derivades de:

- Matrimoni.
- Divorci, nul.litat o separació del sol.licitant.
- Defunció del cònjuge o fills.
- Naixement de fills.
- Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol.licitant,

cònjuge o fills.
- Adquisició d'habitatge habitual.
- Amortització de crèdits públicament documentats amb

ocasió de l'adquisició de l'habitatge habitual.
- Realització d'obres necessàries per a la conservació de

l'habitatge habitual.
- Adquisició de mobiliari.
- Despeses per estudis oficials, a centres nacionals o

estrangers, per al sol.licitant, cònjuge o fills.
- Adquisició de vehicles.
- D'altres circumstàncies d'anàloga naturalesa.

2.4.- Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en
què el funcionari/a, cònjuge, fills, pares, germans, i qualsevol altre
persona que es trobi a càrrec directe del funcionari i que es veiessin
afectats d'una malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la C.A.I.B. amb costos
elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria del sou íntegre
anual per als Grups A i B, i del sou íntegre de dos anys, per als
Grups C i D, a retornar, amb uns interessos calculats sobre la
mitjana que resulti de la pujada oficial del I.P.C. dels darrers 10
anys, en un termini de fins a 10 anys. Aquesta bestreta seria
compatible amb una altra de prèvia i si l'afectat per la causa de la
sol.licitud era el mateix funcionari, se n'asseguraria, en qualsevol
cas, la devolució mitjançant l'assegurança de vida contractada pel
mateix Parlament.

L'existència d'una situació que donàs lloc a la sol.licitud
d'aquest tipus de bestreta, donaria lloc automàticament al dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a dos mesos,
prorrogable per altres sis, aquests sense sou, sempre que l'afectat no
en fos el funcionari i estigués de baixa. La petició de la bestreta no
serà condició imprescindible per a disposar de la llicència
extraordinària.
  

2.5.- Jubilació ordinària.  Se satisfarà a l'interessat/da la
quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'-ptes).
                                                      

2.6. Ajudes per defunció. Es concedirà una ajuda als
causahavents de primer grau del membre del personal de la Cambra
que mori trobant-se en la situació de servei actiu, o excedència en
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les seves modalitats, excepte la voluntària, la quantitat de tres-
centes mil pessetes (300.000'- ptes).

Aquesta ajuda es concedirà a qualsevol altre persona al
càrrec de la qual hagués estat el funcionari, sempre que aquesta
circumstància sigui documentalment acreditada.

CLÀUSULA CINQUENA. 

L'assegurança de vida subscrita per la Institució a favor
del personal que hi presta els seus serveis tendrà la consideració
de prestació social, en el marc del present acord.

CLÀUSULA SISENA.-

Per a la concessió de les bestretes de 6 mensualitats així
com a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat/ada
haurà de presentar, en el termini d'un mes a comptar des de
l'aprovació per part de la Junta, en el Registre de la Cambra, els
documents acreditatius del motiu o motius de la sol.licitud
presentada. En cas de no presentar en el termini indicat els
documents pertinents sense causa justificada, la Junta de Personal
n'informarà la Mesa, la qual resoldrà.

Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Aquestes no seran extensives als
cònjuges i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta
de personal resultin dubtoses es denegaran, i es notificarà a
l'interessat/ada el motiu de la no aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova tramitació de
la petició.

El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
       

- Pagament per mesos vençuts, prèvia sol.licitud
acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes per fills
entre 0 i 18 anys, que es pagaran d'ofici per part de la Cambra el
mes de Gener de cada any i, successivament, s'abonaran les ajudes
per fills nascuts al llarg de l'any, i a totes aquelles persones que
s'incorporin a un lloc de treball en el transcurs de l'any, prèvia
sol•licitud del funcionari, mitjançant la presentació d'una
fotocòpia del llibre de família.

- Preferència a les peticions d'aquells membres del
personal que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat
menys.

- Les ajudes que no es puguin pagar un mes seran les
primeres del següent.

- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la jerarquia
dels grups funcionarials ( D- C- B- i A-).

Solament a aquests efectes, el personal laboral, si
pertoca, i l'eventual de la Cambra, tendran l'equivalència que
pertoqui a les seves retribucions contrastades amb les retribucions
corresponents als Grups abans assenyalats dels funcionaris de
Carrera de la Cambra.

CLÀUSULA SETENA.-

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació
de les diverses clàusules de l'Acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la Institució assenyali i la Junta de
Personal.

CLÀUSULA VUITENA.-

Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a
la formació del personal funcionari, fills i cònjuges, les quanties
de les quals figuren a l'Annex de l'Acord present.

En el cas que el present acord es prorrogàs durant tot
l'any 1996, totes les quantitats recollides s'incrementaran amb
l'I.P.C.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.-

Fins a l'aprovació de l'Acord Institució-Personal Laboral
el present acord serà d'aplicació al Personal Laboral de la Cambra.

ANNEX D'AJUDES SOCIALS

1- Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 75.000'- ptes anuals.
Als funcionaris que tenguin fills entre 0 i 3 anys aquesta quantitat
s'incrementarà fins a un màxim de 125.000'- ptes anuals per cada
fill, sempre que presentin els justificants acreditatius de les despeses
d'educació infantil, actualment no subvencionada per l'Estat.

2- Ajudes per nupcialitat, 70.000'- ptes.

3- Ajudes per estudis universitaris de funcionaris, cònjuge,
o fills, fins a 70.000'- ptes. anuals. Aquesta ajuda s'incrementarà en
50.000' ptes. per als estudis que forçosament s'hagin de cursar fora
de Mallorca.
 

Per compensació de les despeses realitzades en llibres per
al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula fins a 25.000 ptes.
anuals.

4- Ajudes per altres estudis, si la Junta de Personal
considera que tenen o podran tenir relació amb la feina del
funcionari/a, fins a 35.000'- ptes. anuals.

5- Ajudes sanitàries:

5-1. Ajudes Odontològiques i per pròtesis odontològiques
i traumatològiques:
     

- Fins a 65.000 ptes íntegres.
     

- Una vegada coberta aquesta quantitat, només es pagarà
el 50% de l'import de les ajudes que se sol•licitin.

Aquest tipus d'ajuda no podrà superar el total de 100.000'-
ptes. per any i membre de la unitat familiar, llevat de casos
extraordinaris a valorar per la Junta. 

5-2. Per a pròtesis oftalmològiques fins a un màxim de
35.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat familiar
(funcionari, cònjuge i fills).

5-3. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un
màxim de 40.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat
familiar (cònjuge i fills).

5-4. Per altres tipus de tractaments especials i
excepcionals, 35.000'-ptes. Una vegada coberta aquesta quantitat,
només es pagarà el 50% de l'import de les ajudes sol•licitades per
aquest concepte, fins a un màxim de 100.000 ptes. anuals per a cada
membre de la unitat familiar (cònjuge i fills).
 

5-5. Ajudes per discapacitats, fins a 30.000 ptes mensuals
per a familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per a realitzar qualsevol treball
i que es trobin a càrrec directe del funcionari/a, reconeguda aquesta
per qualsevol Organisme Oficial i sempre que no es rebin altres
ajudes oficials.     

5-6. Per revisió ginecològica, fins a 15.000 ptes. anuals.

6.- Les sol.licituds d'ajuda es presentaran dins el mateix
any que s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any es disposarà
d'una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les sol.licituds,
exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà la Junta de
Personal
 

 Palma, 20 de desembre de 1994.

PER LA INSTITUCIÓ,
PER LA U.G.T.
PER LA C.T.P.
PER LA C.S.I.-C.S.I.F.



BOPIB núm.163 - 23 de desembre del 1994 4463



4464 BOPIB núm.163 - 23 de desembre del 1994



BOPIB núm.163 - 23 de desembre del 1994 4465

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


