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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 5757/96, sobre consells escolars de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 18 de febrer del 1997, a les 13 hores.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió d'11
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

33.- Acord aprovació del Projecte de llei de consells
escolars de les Illes Balears.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de consells escolars
de les Illes Balears.

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

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat, amb el vist-i-plau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell, a Palma, dia 24 d'octubre del 1996.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE CONSELLS ESCOLARS 

DE LES ILLES BALEARS

La Constitució espanyola a l'article 9.2 atribueix als
poders públics la responsabilitat de facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Igualment l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu
article novè, estableix com a finalitat pròpia de les institucions
d'autogovern la promoció de la participació de tots els ciutadans
de les Illes Balears en els aspectes esmentats.

Per altra banda, la Constitució en l'article 27.5 estableix
l'obligació dels poders públics de garantir el dret de tots a l'educació
"mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb
participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres
docents". Per la seva part, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
en el seu article 15 reconeix a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears el dret a desenvolupar legislativament i executar
l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells, graus i modalitats,
en concordança amb la Constitució i la legislació d'àmbit estatal al
respecte. També l'Estatut en l'article 14 estableix la competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma per a l'ensenyament de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

Finalment, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de
juliol,reguladora del dret a l'educació, estableix en el seu article 34
que  a cada Comunitat Autònoma "existirà un Consell Escolar per
al seu àmbit territorial, la composició i funcions de qual seran
regulats per una Llei de l'Assemblea de la Comunitat Autònoma
corresponent que, als efectes de la programació de l'ensenyament,
garantirà en tot cas l'adequada participació dels sectors afectats".
D'igual manera l'article 35 d'aquesta Llei determina la capacitat dels
poders públics per establir consells escolars d'àmbits territorials
diferents a l'anterior i regular-ne el funcionament.

En tots aquest preceptes legals troba la seva base la
present Llei, l'objectiu de la qual és la instrumentació d'uns òrgans
col.legiats a través dels quals es faci efectiva la participació
necessària dels sectors socials en la programació de l'ensenyament
en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La participació social que aquesta Llei pretén de
possibilitar no representa únicament l'assumpció d'unes disposicions
normatives, sinó que, per damunt de tot, suposa l'intent d'assegurar
la configuració, a través precisament d'aquesta participació, d'un
sistema educatiu concebut des de la realitat de les Illes Balears i
adaptat a les nostres característiques i necessitats específiques.

Per la via dels Consells Escolars regulats en la present Llei
s'arbitren mesures de participació que eviten la dispersió i
augmenten l'eficàcia de la intervenció dels diferents sectors socials
que, a partir de l'aplicació de la Llei, comptaran amb una via
institucional idònia que contribuirà a afavorir l'equilibri necessari i
dinàmic entre la societat i el procés educatiu.

Els organismes de participació que la present Llei
estableix es basen en un criteri comú: la diversitat de les qüestions
educatives i la diversitat d'àmbits d'incidència a què afecten i pels
quals són afectades. L'efectivitat de la participació depèn en gran
mesura de la proximitat de les necessitats a satisfer i de la
identificació amb el procés educatiu, derivada de sentir-s'hi
directament implicats. Per aquest motiu, i d'acord amb el principi de
descentralització, la Llei estableix tres nivells de representació que
es corresponen amb tres tipus d'organismes de participació,
relacionats amb els àmbits territorials i administratius propis de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



BOPIB núm.74 - 22 de novembre del 1996 1971

En primer terme, es crea el Consell Escolar de les Illes
Balears, màxim organisme consultiu en matèria d'ensenyament no
universitari dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta
matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li
són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l'àmbit de
tota la Comunitat Autònoma, vinculats directament a la
programació general de l'ensenyament no universitari i amb
efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en
concordança amb les seves funcions, representa una àmplia
representació ponderada dels interessos socials i professionals de
les Illes Balears en el camp de l'educació. Sembla coherent, vistes
les funcions que li són atribuïdes, que aquest organisme gaudeixi
del màxim nivell d'autonomia, en el marc de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi i efecte de garantir
l'objectivitat i independència de les seves actuacions.

En segon terme, es configuren els consells escolars
insulars, que busquen donar resposta a les necessitats específiques
derivades de les particularitats que la distribució territorial de les
Illes Balears i més concretament a les derivades la insularitat.

En tercer lloc, la necessitat d'arbitrar mesures de
participació social a un nivell més proper als centres escolars
sembla aconsellar la necessitat de propiciar la participació dels
sectors que integren la vida municipal. En aquest sentit la
configuració dels consells escolars municipals n'assegura una via
de participació efectiva.

En resum, la Llei cerca definir i conformar un marc que
garanteixi vies de participació efectiva dels sectors implicats en
l'educació, amb tota la riquesa que suposa la diversitat d'interessos
que conflueixen en la programació de l'ensenyament. El model de
participació establert per la Llei conjumina la realitat dels sectors
diferents amb la realitat dels àmbits territorials concrets que
defineixen la nostra Comunitat Autònoma per extreure'n les
possibilitat millors i amb majors possibilitats de contribuir a un
ensenyament que doni una resposta qualitativa a les necessitat
educatives específiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. 

És objecte d'aquesta Llei instrumentar la participació
efectiva de tots els sectors socials afectats en la programació
general de l'ensenyament no universitari en l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2. 

Els organismes de consulta i de participació i
assessorament en la programació general de l'ensenyament no
universitari són:

a) El Consell Escolar de les Illes Balears.
b) Els consells escolars insulars.
c) Els consells escolars municipals.

Article 3. 

La programació general de l'ensenyament no universitari
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears comprèn els aspectes
següents:

1. Determinació específica dels llocs escolars que hagin
de ser creats, substituïts o suprimits a les illes, comarques,
municipis i zones de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb l'objectiu d'aconseguir l'accés de tots els habitants de la
Comunitat Autònoma als nivells educatius i culturals que els
permetin la seva realització personal i social i la promoció, amb
aquesta finalitat, de les accions precises per compensar les
deficiències d'oportunitats educatives.

2. Elaboració dels programes escolars i de les orientacions
pedagògiques generals en els nivells corresponents dins el marc dels
ensenyaments mínims establerts per l'Estat.

3. Promoció de la consciència d'identitat pròpia,
mitjançant la investigació, la difusió i el coneixement del patrimoni
lingüístic, històric i cultural del pobles de les Illes Balears, amb
especial atenció a l'aplicació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
Normalització Lingüística a les Illes Balears.

4. Diagnòstic i fixació de les prioritats en l'atenció de les
necessitats reals de l'ensenyament no universitari per millorar-ne la
qualitat en tots els aspectes.

5. Determinació dels objectius referents a la situació, la
construcció i la renovació dels centres docents, a la política de
personal, a l'organització de l'ensenyament no universitari, a la
renovació pedagògica i a la formació permanent del professorat.

6. Realització gradual d'un model d'educació democràtica,
científica, crítica, polivalent, no discriminatòria, defensora dels
principis ètics a la qual puguin tenir accés tots els alumnes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Títol II.Dels consells escolars de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Capítol I. El Consell Escolar de les Illes Balears

Article 4. 

El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme
superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la
programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 5. 

El Consell Escolar de les Illes Balears exercirà les seves
funcions amb l'autonomia necessària per tal de garantir la seva
objectivitat i independència.

Article 6. 

El Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat
preceptivament sobre els assumptes següents:

a) Les bases i els criteris per a la programació general de
l'ensenyament no universitari a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a què fa referència l'article 3 d'aquesta Llei.
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b) Els criteris de contingut dels avantprojectes de Llei que
en matèria educativa el Govern Balear es proposi elevar al
Parlament autònom per a la seva aprovació.

c) Els criteris bàsics de les normes reglamentàries
elaborades pel Govern Balear en execució de les lleis que en
matèria educativa hagi aprovat el Parlament autònom.

d) La creació de centres docents experimentals de règim
especial.

e) Les normes generals sobre construccions i
equipaments escolars.

f) Els plans de renovació educativa i els plans
d'innovació educativa.

g) Les disposicions i les actuacions generals
encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament no universitari
i a millorar-ne l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les
encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials
i individuals.

h) Els criteris generals per al finançament dels centres
públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

i) Les bases generals de la política de beques i d'ajuts a
l'estudi, d'acord amb les competències de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

j) Qualsevol altre afer que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports li sotmeti a consulta.

Article 7. 

El Consell Escolar de les Illes Balears, a iniciativa
pròpia, podrà elevar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
propostes en relació amb els assumptes que figuren a l'article
anterior i també sobre els següents:

a) Compliment de les normes legals en els centres
públics i privats.

b) Orientacions pedagògiques i metodològiques.

c) Renovació pedagògica.

d) Formació i perfeccionament del professorat.

e) Avaluació del rendiment escolar.

f) Règim dels centres docents.

g) Funcionament de l'administració educativa.

h) Política de personal.

i) Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de
l'ensenyament no universitari i amb els drets constitucionals de les
persones.

Article 8. 

El Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà
anualment una memòria sobre les actuacions realitzades d'acord
amb els articles 3, 6 i 7 de la present Llei.

Article 9. 

1. El Consell Escolar de les Illes Balears està constituït per
un President, un Vicepresident, un Secretari i trenta-nou vocals.

2. Seran Vocals del Consell Escolar de les Illes Balears:

a) Sis representants del professorat dels nivells educatius
de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per
les associacions i els sindicats de docents en proporció a llur
representativitat i entre els sectors públic i privat de l'ensenyament.

b) Quatre pares o mares d'alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d'associacions de mares i pares
d'alumnes, en proporció a llur representativitat.

c) Dos alumnes d'ensenyament no universitari, proposats
per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnes,
d'acord amb llurs nivells i especialitats i en proporció a llur
representativitat.

d) Un representant del personal administratiu i de serveis
dels centres docents, proposat per llurs centrals i associacions
sindicals en proporció a llur representativitat.

e) Dos representants titulars de centres privats, proposats
per les organitzacions corresponents en proporció a llur
representativitat.

f) Dos representants proposats per les diferents centrals i
organitzacions sindicals.

g) Dos representants proposats per les diferents
organitzacions patronals.

h) Quatre representants de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, proposats pel Conseller.

i) Un representant del personal de l'Administració
educativa, proposat pel Conseller d'Educació, Cultura i Esports.

j) Els presidents del consells escolars insulars.

k) Cinc representants de l'Administració local, proposats
per les federacions i associacions de municipis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

l) Un representat de la Universitat de les Illes Balears,
proposat pel Rector d'aquesta institució.

m) Cinc personalitats de prestigi reconegut en el camp de
l'educació, proposades pel Conseller d'Educació, Cultura i Esports.

n) Un representant dels col.legis professionals, a proposta
de llurs òrgans de govern.

3. Els vocals membres del Consell Escolar de les Illes
Balears seran nomenats per ordre del Conseller d'Educació, Cultura
i Esports.

4. El Consell Escolar de les Illes Balears serà presidit per
un President nomenat pel Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a proposta del Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, d'entre personalitats de prestigi reconegut en el
món de l'educació.

El càrrec de President del Consell Escolar de les Illes
Balears, a tots els efectes, serà assimilat a alt càrrec de
l'Administració autonòmica amb categoria de Director General.

El President del Consell Escolar de les Illes Balears
prendrà possessió del seu càrrec davant el President del Govern de
la Comunitat Autònoma.

5. El Vicepresident serà nomenat pel Conseller
d'Educació, Cultura i Esports.

6. El Secretari del Consell Escolar de les Illes Balears és
nomenat pel Conseller d'Educació, Cultura i Esports. Serà detentor
d'aquest càrrec el cap de la secretaria tècnica del Consell Escolar de
les Illes Balears que haurà de ser un funcionari de grau superior,
adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
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7. La secretaria tècnica del Consell Escolar de les Illes
Balears serà l'únic òrgan administratiu de caràcter permanent
d'aquest organisme i haurà de ser dotada dels mitjans i personal
suficients per a complir adequadament les seves funcions per part
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Els membres de
la secretaria tècnica, excepció feta del Secretari, no formen part
del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 10. 

1. El nomenament del Vicepresident i dels vocals del
Consell Escolar de les Illes Balears s'efectuarà per un període de
quatre anys. La meitat dels vocals dels Consell Escolar,
contemplada per excés, serà renovada cada dos anys, amb
possibilitat de nova designació per a períodes successius.

2. El Vicepresident i els vocals del Consell Escolar de
les Illes Balears cessaran en els seus càrrecs per alguna de les
causes següents que seran reglamentàriament regulades:

a) Renúncia.
b) Defunció.
c) Finalització del termini del seu nomenament.
d) Incompatibilitat sobrevinguda.
e) Incompliment greu de llurs funcions.

f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.
g) Incapacitat declarada per decisió judicial.
h) Pèrdua de la condició de representant de l'organisme

que els hagués proposat.
i) Pèrdua de la condició política de ciutadans de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11. 

1. Són funcions del President del Consell Escolar de les
Illes Balears:

a) La representació del Consell Escolar de les Illes
Balears.

b) La direcció d'aquest organisme, la convocatòria i la
presidència de les sessions del ple, la comissió permanent i
qualssevol comissions del Consell Escolar de les Illes Balears que
s'escaigui.

c) Les que siguin determinades reglamentàriament.

2. Correspon al Secretari del Consell Escolar de les Illes
Balears l'exercici de les funcions d'assistència amb veu i sense vot
a les sessions, la dació de fe i la custòdia de la documentació així
com aquelles altres que siguin determinades reglamentàriament.

Article 12. 

1. El Consell Escolar de les Illes Balears funciona en ple,
en comissió permanent i en comissions específiques.

2. El ple del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser
consultat amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades en
l'article 6 d'aquesta Llei.

3. La comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears estarà integrada per: el President, el Vicepresident, el
Secretari i un nombre de membres no superior als que integren el
Consell, elegits pel ple, amb la garantia de la representació
proporcional dels sectors. Correspon a la comissió permanent:

a) Designar les ponències que seran sotmeses a la seva
deliberació, a la de les comissions específiques i a la del ple.

b) Distribuir el treball entre les comissions específiques.

c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú
sotmetre-li el Conseller d'educació, Cultura i Esports.

4. Les comissions específiques tendran com a objectiu
l'estudi dels temes que els siguin encomanats pel President del
Consell, en l'exercici de les seves funcions. El nombre dels seus
integrants, la seva composició i el seu funcionament es
determinaran reglamentàriament.

Article 13. 

1. El Consell Escolar de les Illes Balears es regeix, quant
al funcionament, pel seu propi reglament i per les normes
establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu
sobre òrgans col.legiats. El Consell Escolar de les Illes Balears s'ha
de reunir en ple dues vegades a l'any, com a mínim, i igualment,
quantes vegades hagi d'informar preceptivament d'acord amb la
present Llei i sempre que ho sol.licitin una tercera part dels
membres.

2. El Consell Escolar de les Illes Balears tendrà accés, en
l'exercici de les seves funcions, a la documentació i a la informació
generades pels centres docents públics i privats i per tots els
organismes, els serveis i les instal.lacions de les Administracions
educatives o que siguin finançats amb fons públics.

3. Els membres del Consell Escolar de les Illes Balears
tendran dret a la percepció, en el seu cas, d'indemnitzacions per
despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es
duguin a terme, d'acord amb les disposicions que reglamentàriament
es determinin.
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Article 14. 

1. El Consell Escolar de les Illes Balears comptarà amb
els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de
les seves funcions.

2. Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma per
a habilitar els crèdits necessaris per al funcionament del Consell
Escolar de les Illes Balears.

Capítol II. Dels consells escolars insulars

Article 15. 

Els consells escolars insulars són els organismes de
consulta i de participació en la programació general de
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de cada una
de les illes que integren la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d'acord amb l'organització territorial derivada de l'article
cinquè de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Article 16. 

Els consells escolars insulars tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la garantia, en tot cas, que el
nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels
alumnes i del personal d'administració i serveis no sigui inferior
a un terç dels components d'aquest consell.

Capítol III. Dels consells escolars municipals

Article 17. 

1. Els consells escolars municipals són els organismes
de consulta i de participació dels sectors afectats en la
programació  de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit
municipal.

2. En els municipis en què existeixi un sol centre escolar
serà potestativa la constitució del centre escolar municipal a què
es refereix l'apartat 1 d'aquest article.

Article 18. 

Els consells escolars municipals tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la garantia, en tot cas, que el
nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels
alumnes i del personal d'administració de serveis no sigui inferior
a un terç dels components d'aquest consell.

Disposició addicional

El Consell Escolar de les Illes Balears es constituirà
vàlidament quan s'hi hauran integrat, com a mínim, dos terços dels
seus components.

Disposició final primera. 

S'autoritza el Govern Balear perquè, dins l'àmbit de la
seva competència, dicti les disposicions que siguin necessàries per
aplicar i desplegar aquesta Llei.

Disposició final segona. 

En el termini de sis mesos, després de la seva constitució,
el Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà una proposta de
reglament de funcionament que serà presentada al Govern Balear
per a la seva aprovació.

Palma, 11 d'octubre de 1996
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
El president:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 5758/96, sobre la recerca i el desenvolupament tecnològic.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del qual s'insereix
a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 18 de febrer del 1997, a
les 13 hores.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió d'11
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

50.- Proposta d'acord d'aprovació del Projecte de llei de
la recerca i del desenvolupament tecnològic.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de recerca i del
desenvolupament tecnològic.

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

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat, amb el vist-i-plau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell, a Palma, dia 24 d'octubre del 1996.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.
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B) 
PROJECTE DE LLEI DE LA RECERCA 

I DEL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

L'Estatut d'autonomia de les illes Balears, a l'article
10.21, estableix com a competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears el foment de la cultura, de la
investigació i de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat
Autònoma. Així mateix, estableix com a competència exclusiva
el foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les bases
i la coordinació general de l'activitat econòmica.

La Constitució espanyola, a l'article 148.1.17a, recull la
mateixa competència i reserva, així mateix, a l'article 149.1.15a,
el foment i la coordinació general de la investigació científica i
tècnica com a competència exclusiva de l'Estat.

Per donar compliment al mandat constitucional de
l'article 149.1.15a, es promulgà la Llei estatal 13/1986, de 14
d'abril, de foment i coordinació general de la investigació
científica  i tècnica. Aquesta Llei estableix els instruments
necessaris per definir les línies prioritàries d'actuació en matèria
d'investigació científica i tècnica, programar els recursos i
coordinar  les actuacions entre els sectors productius, els centres
d'investigació i les universitats. Aquests són els grans principis–
tal com es diu a l'exposició de motius de la Llei estatal 13/1986–
que la inspiren amb vista a una política científica integral.

És necessari destacar, així mateix, que aquesta Llei
estatal crea el Consell General de la Ciència i de la Tecnologia
com a organisme de coordinació de l'Administració de l'Estat i de
les comunitats autònomes que tenen competències assumides en
el foment de la investigació.

Aquesta Llei, juntament amb el mandat constitucional de
l'article 44. 2, que obliga els poders públics a promoure la ciència
i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general,
constitueix el marc legal de referència per a la construcció de les
reglamentacions del foment de la investigació pròpies de les
comunitats autònomes amb competències assumides en aquest
àmbit.

El futur de les illes Balears, tenint en compte les
limitacions que comporta la insularitat en aspectes com el medi
ambient o els recursos naturals, està determinat per la necessitat
de reconduir el creixement d'aquestes illes cap a fórmules
qualitatives i no quantitatives. L'evolució qualitativa de l'economia
balear solament pot basar-se en productes la comercialització dels
quals no es vegi alterada per la insularitat, és a dir, en els que,
mitjançant les telecomunicacions, no es vegin perjudicats. 

L'estratègia per a les Balears del futur ha de fonamentar-
se en una política d'innovació tecnològica que ha d'aconseguir el
clima imprescindible que, basat en un sistema de ciència i
tecnologia, asseguri el desenvolupament tecnològic. Aquesta
actitud reclama una forta relació entre les comunitats científiques
i empresarials. Per això, és imprescindible que l'Administració
garanteixi que les inquietuds de la societat disposaran de la
capacitat científica i econòmica per satisfetes.

Dit això, s'ha d'apostar per la creació d'un sistema que
coordini els recursos de la investigació de manera eficaç, perquè la
investigació sigui el motor del desenvolupament productiu de
Balears.

Els empresaris són el factor concurrent, juntament amb el
científic i el polític, per aconseguir els objectius que aquesta
estratègia persegueix. Així mateix, aquesta estratègia reclama un
canvi de mentalitat en l'Administració mateixa: l'exercici de les
competències dels departaments no s'haurà de pensar de manera
aïllada, sinó orientada a objectius conjuntats pel foment de la
recerca i el desenvolupament tecnològic. Aquest principi ha
d'abastar totes les branques del saber i ha d'assegurar l'aprofitament
màxim dels recursos.

Per dur a terme aquests principis, la present Llei crea:

– El Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic,
que és el conjunt de programes coordinats, pressupostats, prioritzats
i finançats que responen a la política científica i tecnològica de la
Comunitat Autònoma.

– La Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia
de les Illes Balears i la Secretaria General del Pla Balear de Recerca
i Desenvolupament Tecnològic. Aquests dos ens elaboren i executen
el Pla i n'emeten informe al Parlament. 

– El Consell Assessor de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic, que és el lligam efectiu entre els sectors productius, la
comunitat científica i els responsables de la política científica i
tecnològica de la Comunitat Autònoma.

– Els promotors, com a figura iniciadora dels processos
d'investigació.

Així mateix, la Llei de foment de la recerca i del
desenvolupament tecnològic de Balears, per donar compliment als
fins que s'ha proposat, estableix:

– La coordinació de les activitats de recerca i
desenvolupament tecnològic dels diferents departaments.

– La concertació amb programes estatals, autonòmics i
comunitaris R + D.

– L'avaluació, el seguiment i el finançament del Pla.

– L'harmonització dels programes que s'han d'executar dins el Pla.

– La incorporació dels sectors productius a les tasques de
planificació i execució de les activitats d'investigació i de
desenvolupament tecnològic.

Es tracta, en definitiva, d'establir un clima innovador per
a les illes, que propiciï una estructura diferenciada, vinculada
funcionalment de manera inequívoca i congruent amb el principi de
coordinació dels recursos de recerca i desenvolupament tecnològic
que informa tot l'esperit d'aquesta Llei.
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Capítol I. Àmbit i objectius

Article 1

1. Aquesta Llei té per objecte el foment de la recerca
científica, la innovació tecnològica, la normalització i
l'homologació necessàries per accelerar la integració de les
Balears en el mercat europeu i la presència efectiva en els mercats
internacionals. Així mateix, per aquesta Llei, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pretén promoure les relacions entre
els centres de recerca i els sectors socials interessats en el
desenvolupament econòmic, social i productiu de les Illes.

2. Els objectius d'aquesta Llei són els següents:

a) Afavorir la millora tecnològica del sistema productiu
de les illes Balears.

b) Donar resposta a les necessitats de recerca científica
que presenti la societat balear d'acord amb els recursos
disponibles.

c) Coordinar els recursos dedicats a la recerca i al
desenvolupament tecnològic, com també concertar-los amb els
procedents d'aportacions del Pla estatal i dels fons de la Comunitat
Europea.

Capítol II. Del Pla balear de recerca i desenvolupament
tecnològic

Article 2

Es crea el Pla balear de recerca i desenvolupament
tecnològic. Aquest Pla fixarà els programes d'investigació i
desenvolupament tecnològic i la participació en programes d'àmbit
nacional o internacional, i tindrà la periodicitat que
reglamentàriament es determini.

Article 3

El Pla s'orientarà essencialment amb vista als objectius
següents:

a) Avanç de la innovació i del desenvolupament
tecnològic i la subsegüent incidència en la capacitat competitiva
dels sectors productius, especialment, en els terrenys clau de
l'economia balear.

b) Millora de la interrelació de l'àmbit científic i
investigador amb les necessitats latents en la societat, que
sistematitzi un mecanisme d'ajudes per propiciar-la.

c) Investigació en els terrenys de l'oci, el turisme, el
teletreball i l'oferta complementària, i en l'ús de les noves
tecnologies, entre altres mecanismes.

d) Atenció especial a la introducció de nous sistemes
operatius en les administracions públiques que en millorin
l'eficàcia i en racionalitzin les relacions amb els ciutadans.

e) Millora de la qualitat de vida, tant pel que fa al
benestar social com a la salut.

f) Participació de les empreses i les institucions en el
foment de la tecnologia multimèdia o de qualsevol altre sistema
avançat.

g) Aplicació de la tecnologia per a la defensa i la
conservació del medi natural i, en especial, de l'aire, l'aigua, la
flora, la fauna, el sòl, el clima i les costes, entre altres.

h) Estalvi energètic en els processos productius,
aprofitament integral de les matèries primeres i de les compostes,
reutilització d'aquestes i  foment de les tecnologies netes i també
del disseny i de la creativitat tecnològica.

j) Conservació, defensa i promoció del patrimoni
històric, cultural i lingüístic de les Balears.

k) Adequació de la societat balear als canvis que
comporten el desenvolupament científic i les noves tecnologies.

Article 4

El Pla haurà de:

a) Localitzar i determinar les necessitats de recerca de les
illes Balears.

b) Localitzar i oferir a les demandes una resposta
científica capaç de resoldre aquestes necessitats.

c) Aportar o localitzar fonts de finançament extern que
permetin l'accés de la societat a l'oferta científica disponible.

Article 5

1. El compliment del Pla s'efectuarà mitjançant l'aplicació
i l'elaboració de programes de diferent caràcter temàtic i temporal.

2. Per a l'elaboració dels programes que integrin el Pla,
com també per a l'estructuració de les bases i el desenvolupament
d'aquestes, es tindran en compte:

a) Les necessitats econòmiques, culturals i socials de les
Illes.

b) Els recursos humans i materials existents i les
possibilitats de promoció i expansió que tenguin, com també les
necessitats de futur.

c) Els recursos econòmics i pressupostaris disponibles i la
necessitat d'un finançament regular per al manteniment i la
promoció de la recerca científica i tecnològica.

d) La previsió dels problemes de futur en els quals puguin
incidir la ciència i la tecnologia, com també la creació de l'estratègia
necessària per a orientar-les cap a la satisfacció de les necessitats
humanes.

e) La necessitat d'aconseguir una elevada capacitat en la
ciència, la tecnologia i la difusió de la normalització.

f) La conveniència d'accedir a tecnologies externes
mitjançant processos d'incorporació selectius, adequats, en cada cas,
al desenvolupament de la capacitat científica i tecnològica balear.

g) Les possibilitats de concertació amb el Pla nacional de
recerca científica i desenvolupament tecnològic.

h) Les repercussions humanes, socials i econòmiques que
puguin resultar de la recerca científica i de l'aplicació tecnològica
que se'n faci.

Article 6

El Pla determinarà la línia de necessitats de la societat. Per
això s'efectuaran convocatòries públiques de projectes que
requeriran un promotor que n'avali la qualitat i la idoneïtat. Aquests
projectes seran avaluats i adjudicats per la Comissió
Interdepartamental de Ciència i Tecnologia, la qual podrà tenir
l'assessorament dels experts que consideri necessaris.
Els promotors hauran d'aportar al projecte un finançament propi que
en cap cas no serà inferior al 30% del cost total d'aquest.
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Article 7

El Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic
es finançarà amb càrrec als pressuposts generals de la CAIB, amb
fons comunitaris i estatals i amb les aportacions d'altres entitats
públiques o privades que participin o tenguin interès a impulsar els
diversos projectes de recerca científica i tècnica.

Capítol III. De la Comissió Interdepartamental de Ciència i
Tecnologia 
de les Illes Balears

Article 8

1. Per a la planificació, l'elaboració, la coordinació i el
seguiment del Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic,
es crea la Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia de
les Illes Balears.

2. La Comissió estarà composta per un president, un
vicepresident, un secretari i diversos vocals, en representació de
les diferents conselleries, el nombre dels quals es determinarà
reglamentàriament.

3. La Comissió s'encarregarà de l'elaboració i l'aprovació
inicial del Pla i l'elevarà al Consell de Govern perquè en faci
l'aprovació definitiva i el trameti al Parlament perquè en prengui
coneixement.

4. A més de l'elaboració i l'aprovació inicial del Pla, la
Comissió desenvoluparà les funcions següents:

a) Proposar al Govern un pla de finançament de
projectes.

b) Avaluar el compliment i l'execució pressupostària del
pla.

c) Elevar al Govern Balear les propostes que estimi
necessàries per assegurar el desenvolupament i el compliment del
Pla balear.

d) Emetre informe sobre els programes de recerca del
Pla balear que es concertin amb el Pla nacional de recerca
científica i desenvolupament tecnològic i proposar-los al Consell
de Govern perquè en faci l'aprovació.

e) Qualificar els programes del Pla.
f) Coordinar les activitats i els programes de recerca que

les diferents conselleries i organismes competents realitzin per
donar compliment al Pla, com també determinar les actuacions de
suport i assistència tècnica que tenguin relació amb les activitats
esmentades.

g) Seleccionar i avaluar els projectes.
h) Elevar periòdicament al Govern informe sobre la

coordinació i el compliment del Pla.

5. La Comissió podrà delegar part de les seves funcions
en una comissió,l'estructura i el funcionament de la qual
s'establiran reglamentàriament.

6. El vicepresident de la Comissió Interdepartamental de
Ciència i Tecnologia de les Illes Balears o la persona en qui
delegui serà el representant de la Comunitat Autònoma dins el
Consell General de la Ciència i de la Tecnologia establert per la
Llei estatal 13/1986, de 14 d'abril.
Aquest representant serà el portantveus dels interessos específics
del Pla Balear de Recerca i Desenvolupament Tecnològic i
gestionarà la concertació amb el Pla estatal dels programes que ho
requereixin.

Capítol IV. De la Secretaria General del Pla Balear de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic

Article 9

1. Es crea la Secretaria General del Pla Balear de Recerca
i Desenvolupament Tecnològic.

2. La Secretaria General tindrà les funcions següents:

a) La redacció de l'avantprojecte del pla, seguint les
directrius de la Comissió i tenint en compte els programes que s'hi
proposin. La Secretaria haurà de trametre aquest avantprojecte al
Consell Assessor perquè n'emeti informe.

b) La gestió tècnica pressupostària i administrativa de la
convocatòria de projectes.

c) L'elaboració definitiva del Pla perquè la Comissió
l'aprovi inicialment.

d) La difusió de coneixements, la informació i la promoció
de la ciència i la tecnologia.

e) La promoció d'intercanvis d'informació científica i
tecnològica entre els centres d'investigació, les universitats i
l'empresa.

f) El coneixement de la marxa de les investigacions, els
programes i els projectes a través del servei informatiu que
correspongui, a partir de les dades que els adjudicataris de
programes i accions inclosos en el Pla balear seran obligats a
aportar amb la periodicitat que es determini.

Article 10

1. La Secretaria General restarà orgànicament vinculada
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

2. La Secretaria, per acomplir amb eficàcia les seves
funcions, podrà sol•licitar la col•laboració dels departaments de la
Comunitat Autònoma i d'universitats, organismes públics i entitats
o empreses de caràcter públic o privat.

Capítol V. Del Consell Assessor de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic

Article 11

Es crea el Consell Assessor de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic, integrat per un president, un secretari
i per vocals que representin les universitats, la Comunitat Autònoma
i el sectors productius en la forma que es determini
reglamentàriament.

Article 12

El Consell Assessor tindrà les funcions següents:

a) Proposar els objectius que s'hagin d'incorporar al Pla
balear.

b) Emetre l'informe sobre l'avantprojecte del Pla.
c) Identificar les necessitats socials per incorporar-les al

Pla.
d) Emetre els informes requerits per la Comissió

Interdepartamental.
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Capítol VI. Del promotor

Article 13

El promotor es constitueix com a iniciador i motor del
Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic.

Podrà tenir caràcter públic o privat, i amb finalitat
lucrativa o sense.

Acudirà a les convocatòries públiques que faci la
Comissió i hi aportarà la documentació necessària per a
l'avaluació del projecte, amb explicació de la utilitat social
d'aquest i aportació d'una quantitat que en cap cas no serà inferior
al 30% del cost total.

Disposició transitòria primera

En el termini no superior a tres mesos des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei, s'ha de constituir la Comissió
Interdepartamental de Ciència i Tecnologia de les Illes Balears.

Disposició transitòria segona

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de
la llei, s'ha de constituir el Consell Assessor de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic.

Disposició transitòria tercera

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la
Llei, es posarà en funcionament el Pla Balear de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions que s'oposin a allò
que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a dictar les disposicions que siguin necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei començarà a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.

Palma, 11 d'octubre de 1996
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Jaume Flaquer i Riutort.
El president:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 5759/96, sobre patrimoni cultural de les Illes
Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 18 de febrer del 1997, a les 13 hores.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió d'11
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

33.- Acord d'aprovació del Projecte de llei de patrimoni
cultural de les Illes Balears.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de llei del patrimoni cultural
de les Illes Balears.

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

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat, amb el vist-i-plau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell, a Palma, dia 24 d'octubre del 1996.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

C) 
PROJECTE DE LLEI DE PATRIMONI CULTURAL 

DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius.

El compliment adequat del mandat contingut en l'article
46 de la Constitució exigeix al Parlament d'aquesta Comunitat
Autònoma fer un ús més intens de l'habilitació que li proporcionen
els articles 148.16 de la Constitució i 10.19 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears i, en conseqüència, ordenar globalment l'acció
dels poders públics i dels ciutadans de les illes Balears en matèria
de defensa del patrimoni cultural, amb voluntat ferma de transmetre
a les generacions venidores el testimoni avui encara ric de la
història, l'art i la cultura dels pobles illencs.

La Llei del patrimoni cultural neix, per tant, amb una
finalitat de completar l'ordenament jurídic vigent i d'aprofundir en
els  principis  conservacionistes -sovint difícils de mantenir en una
comunitat de vocació turística- tenint en compte les peculiaritats de
les realitats insulars. En concret, el legislador es proposa:

a) Establir el règim de protecció dels béns integrants del
patrimoni cultural a partir de les categories de béns d'interès cultural
i béns catalogats.

b) Dedicar una atenció preferent al patrimoni arqueològic.

c) Definir amb claredat les responsabilitats dels diversos
nivells administratius.

d) Posar a disposició de les administracions actuants
mesures tendencialment suficients de foment del patrimoni cultural.

e) Elaborar un quadre d'infraccions i sancions que permeti
lluitar eficaçment contra la destrucció, la conservació negligent i
l'espoliació del patrimoni cultural.
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La present Llei vol aprofitar, en gran mesura, les
tècniques jurídiques dissenyades per la Llei del patrimoni històric
espanyol. En aquesta línia, la protecció dels béns a què es refereix
aquesta Llei se centra principalment en dues categories de
protecció: els béns d'interès cultural i els béns catalogats. La
primera d'aquestes categories reuneix els béns més rellevants i
mereixedors del grau més elevat de protecció, la qual haurà de ser
dispensada per acord del ple del consell insular corresponent.
D'altra banda, la categoria dels béns catalogats, que aspira a
estendre els límits de l'actual política de defensa i conservació
d'aquest patrimoni, acomplirà sovint la funció de protegir béns que
més endavant puguin gaudir de la condició de béns d'interès
cultural. Els consells insulars assoliran la responsabilitat d'incoar
i instruir els corresponents procediments.

Un títol sencer es dedica al patrimoni arqueològic. Les
característiques del desenvolupament econòmic de les illes
aconsellen que els béns integrants d'aquest inestimable patrimoni
siguin objecte d'una protecció enèrgica. Per això, la Llei estableix
nombroses mesures de garantia, no solament davant l'acció
espontània dels particulars, sinó també davant les actuacions dels
experts.

Des del punt de vista de la distribució territorial de les
competències administratives, la Llei aposta decididament per
situar el nucli de les funcions executives en els consells insulars,
en els quals s'insereixen les comissions insulars del patrimoni
històric o cultural, si bé reserva als municipis nous espais
d'intervenció exigits per un recte enteniment del principi
d'autonomia local.

En matèria de foment, la línia iniciada pel Parlament
amb la Llei 3/1987 es veu reforçada amb la present disposició.
També s'estableixen altres mesures de caràcter subvencional i
tributari que constitueixen un nou, i encara petit, pas endavant en
la defensa del patrimoni cultural.

Completa el quadre de mesures administratives el títol
dedicat a la potestat sancionadora de les administracions
públiques, que és una potestat reglada de la qual no es pot
prescindir si es vol lluitar decididament contra la deterioració i, la
pèrdua dels béns culturals. En aquesta matèria, el legislador, que
ha begut en les fonts de les recents reformes legislatives, ha
establert un quadre d'infraccions i sancions coherent amb la
intensitat del dany causat al patrimoni cultural. També ha pretès
racionalitzar l'exercici del poder punitiu des del punt de vista de
la distribució de competències entre els diversos nivells de
l'Administració.

Títol preliminar: principis generals.

Article 1. Objecte

1. Són objecte d'aquesta Llei la protecció, la conservació,
l'enriquiment, el foment i la difusió del patrimoni cultural de les
illes Balears, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser
transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

2. El patrimoni cultural de les illes Balears es compon de
tots els béns de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions,
que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,
arqueologicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic,
bibliogràfic,documental, social, científic o tècnic per a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma promourà una
política, en coordinació i col•laboració amb les altres
administracions, per al retorn a l'illa d'origen dels béns del patrimoni
cultural que es troben fora de les illes Balears.

Article 2. Col•laboració entre les administracions públiques.

1. En defensa del patrimoni cultural i per assegurar la més
eficaç consecució dels objectius fixats en aquesta Llei, les
administracions públiques col•laboraran i estimularan conjuntament
la participació dels ciutadans, les empreses i les institucions
privades.

2. Els consells insulars i la resta de corporacions locals
coordinaran la seva actuació amb el Govern de la Comunitat
Autònoma i li proporcionaran la informació necessària per a
l'exercici adequat de les seves competències.

Article 3. Col•laboració dels particulars.

1. Les persones físiques i jurídiques que observin perill de
destrucció o deterioració en un bé integrant del patrimoni cultural
ho hauran de posar en coneixement de les administracions públiques
competents, al més aviat possible, sense perjudici de les accions que
es puguin emprendre davant els tribunals de justícia.

2. Totes les persones físiques i jurídiques estan obligades
a complir la legislació i estan legitimades per exigir el compliment
de la legislació del patrimoni cultural davant les administracions
públiques competents.

Article 4. Col•laboració de l'Església catòlica.

1. L'Església catòlica, com a titular d'una part molt
important del patrimoni cultural, haurà de vetllar per la protecció,
la conservació i la difusió d'aquest patrimoni i, amb aquesta
finalitat, haurà de col•laborar amb les diverses administracions
públiques de les illes Balears.

2. Una comissió mixta entre el consell insular
corresponent i l'Església catòlica haurà d'establir el marc de
col•laboració i de coordinació entre les dues institucions i fer-ne el
seguiment.
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Títol I. categories de protecció del béns culturals. 

Capítol primer. Béns d'interès cultural.

Secció 1. Definició i classificació.

Article 5 . Definició.

Tindran la consideració de béns d'interès cultural els
béns mobles i immobles més rellevants del patrimoni cultural de
les Illes Balears que pel seu valor singular es declarin com a tals
de forma individualitzada. Només amb caràcter excepcional podrà
atorgar-se genèricament la categoria de béns d'interès cultural a
una classe, tipus, col•lecció o conjunt de béns.

Article 6 . Classificació.

Els béns immobles d'interés cultural es classifiquen
d'acord amb la tipologia següent:

a) Monument: edifici, obra o estructura arquitectònica
i/o d'enginyeria d'interès històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, arqueologicoindustrial, etnològic,  social, científic o
tècnic amb inclusió dels béns mobles, les instal•lacions i els
accessoris que s'assenyalin expressament, que per sí sola
constitueixi una unitat singular.

b) Conjunt històric: agrupació homogènia de
construccions urbanes o rurals, contínua o dispersa, que es
distingeix pel seu interès històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, arqueològic industrial, social científic o tècnic, amb
coherència suficient per constituir una unitat susceptible de
delimitació, encara que cadascuna de les parts individualment no
tengui valor rellevant.

c) Jardí històric: espai ordenat per l'home, que integra
elements naturals d'interès destacat per raó de l'origen, la història
o els valors estètics, sensorials o botànics i que pot incloure
elements d'arqueologia industrial.

d) Lloc històric:  lloc o paratge natural susceptible de
delimitació espacial unitària que es pot vincular a esdeveniments
o records del passat, creacions culturals o de la natura, que té un
interès destacat des del punt de vista històric, artístic,  arqueològic,
arqueologicoindustrial,  paleontològic, etnològic,  antropològic,
social, científic o tècnic.

e) Lloc d'interès etnològic: lloc o paratge natural,
construcció o instal•lació vinculada a formes de vida, cultura i
activitats tradicionals dels pobles de les illes Balears que mereixen
ser preservats pel seu valor etnològic.

f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes materials,
mobles i/o immobles, fruit de la intervenció humana, que és
susceptible de ser estudiat en profunditat amb la metodologia
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el
subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles
definits a les lletres a), b), c), d) i e) tinguin en el subsòl restes que
solament siguin susceptibles de ser estudiats amb metodologia
arqueològica, tindran també la condició de zona arqueològica.

g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis de restes
animals i/o vegetals fossilitzats, o no, que constitueixen una unitat
coherent i amb entitat pròpia, definidors de la història geològica
d'un lloc determinat.

Secció 2. Declaració.

Article 7. Procediment de declaració.

1. La declaració de bé d'interès cultural requerirà el
corresponent procediment que s'iniciarà d'ofici pel consell insular
que correspongui.

2. Qualsevol administració pública o persona física o
jurídica podrà instar l'adopció de l'acord d'iniciació. La decisió de
no iniciació del procediment haurà de ser motivada.

3. El consell insular corresponent, abans d'acordar la
iniciació del procediment, podrà recaptar dels particulars, de la
Comissió Insular del Patrimoni Històric o Cultural o d'altres òrgans,
la informació necessària sobre el bé. Quan se sol•liciti, els informes
s'hauran d'emetre en el termini màxim d'un mes.

4. L'acord d'incoació del procediment inclourà una
descripció del bé o béns de què es tracta, suficient per identificar-
los. Si es refereix a béns immobles, l'acord d'incoació, a més de la
memòria , la planimetria i la documentació gràfica, haurà d'indicar:

a) El tipus de bé.
b) La delimitació de l'entorn de protecció del bé afectat.
c) Les pertinences o accessoris del bé.
d) Els béns mobles vinculats a l'immoble.

Article 8. Notificació i publicació de la declaració.

1. En el mateix moment de la incoació del procediment de
declaració, s'haurà de notificar als interessats, a l'ajuntament on
radica el bé i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sense
perjudici que esdevengui efectiva des de la notificació, la resolució
d'incoació s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i en el Butlletí Oficial de l'Estat, i es comunicarà als
registres corresponents de la Comunitat Autònoma i de l'Estat.

2. La incoació del procediment comportarà l'aplicació del
règim de protecció establert per als béns ja declarats d'interès
cultural.

3. En el cas de béns immobles, la incoació del
procediment comportarà, des del moment en què es notifiqui a
l'ajuntament, la suspensió de la tramitació de les llicències
municipals de parcel•lació, edificació o enderrocament en la zona
afectada i, també, la suspensió dels efectes de les llicències ja
concedides. Qualsevol obra que calgui realitzar en un immoble
afectat per la incoació haurà de ser prèviament autoritzada pel
consell insular corresponent.

4. La suspensió a la qual fa referència l'apartat anterior
dependrà de la resolució o de la caducitat del procediment.

Article 9. Contingut de l'expedient de declaració.

1. En el corresponent expedient constarà:

a)Informe favorable d'una de les institucions consultives
previstes en l'article 93.

b)Informe tècnic sobre les característiques i l'estat de
conservació del bé, acompanyat d'una completa documentació
gràfica.

c)Proposta, si escau, de les instruccions específiques que
haurà d'observar el propietari, titular de drets reals, o posseïdor.

2. A requeriment de l'òrgan instructor, el propietari, el
titular de drets reals, el posseïdor i l'ajuntament estaran obligats a
facilitar l'examen del bé i la documentació que ha de ser tinguda en
compte en la resolució.

3. Serà preceptiva l'audiència als interessats, inclosos els
ajuntaments afectats, i, quan es tracti de béns immobles, s'obrirà, a
més, un període d'informació pública.
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Article 10. Finalització del procediment de declaració.

1. La declaració de béns d'interès cultural s'acordarà pel
Ple del consell insular corresponent, a proposta de la Comissió
Insular de Patrimoni Històric o Cultural, inclourà la descripció
dels elements per identificar-los i contindrà almenys les
indicacions a què es refereix l'article 7.4 de la present Llei.

2. La declaració s'haurà de notificar als interessats,  als
ajuntaments  on radica el bé i a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

3. S'instarà d'ofici la inscripció de la declaració en el
Registre de la Propietat quan es tracti de monuments i de jardins
històrics.

4. La declaració d'un bé d'interès cultural podrà incloure
la determinació dels criteris bàsics que, amb caràcter específic,
han de regir les intervencions sobre el dit bé.

5. Per deixar sense efecte la declaració, caldrà seguir el
procediment regulat en aquesta secció. 

6. L'acord de declaració s'haurà d'adoptar en el termini
de vint mesos comptadors des de la data d'iniciació del
procediment, el qual caducarà si, un cop transcorregut aquest
termini,  se sol•licita que s'arxivin les actuacions i en els trenta
dies següents no se'n dicta resolució. Caducat el procediment, no
es podrà tornar a iniciar en els tres anys següents, llevat que ho
demani el titular del bé.

Secció 3: Els registres insulars i autonòmic.

Article 11. El Registre Insular de Béns d'Interès Cultural.

1. Cada consell insular crearà, en el seu àmbit territorial,
el Registre Insular de Béns d'Interès Cultural. El Registre té per
objecte la identificació i la localització del bé.

2. S'inscriuran en el Registre els acords d'incoació del
procediment de declaració i les declaracions de béns d'interès
cultural. També s'hi anotaran els actes jurídics i tècnics que poden
afectar els béns inscrits, els quals hauran de ser comunicats pels
propietaris i titulars d'altres drets, en els termes que
reglamentàriament es determinin.

3. El registre expedirà, a sol•licitud del propietari, un
títol oficial del bé inscrit que l'identificarà, en el qual constaran els
actes jurídics o artístics que sobre aquest bé s'efectuïn.

4. Les dades del Registre són públiques, llevat de les
informacions que cal protegir per raó de seguretat dels béns o dels
seus titulars, la intimitat de les persones i els secrets comercials o
científics protegits per llei.

5. Els registres insulars de béns d'interès cultural
comunicaran al Registre de Béns d'Interès Cultural de la
Comunitat Autònoma les inscripcions, anotacions i modificacions
que es realitzin.

Article 12. El Registre de Béns d'Interès Cultural de la Comunitat
Autònoma.

1. Els béns d'interès cultural han de ser inscrits en el
Registre de Béns d'Interès Cultural de la Comunitat Autònoma.
Cada bé ha de tenir un codi d'identificació.

2. El consell insular comunicarà al Registre de Béns
d'Interès Cultural de la Comunitat Autònoma els acords d'incoació
del procediment de declaració, les declaracions de béns d'interès
cultural i totes les actuacions i modificacions que afectin l'esmentat
bé, per procedir-ne a la inscripció.

3. El Registre de la Comunitat Autònoma comunicarà al
Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat les
inscripcions i anotacions que es realitzin.

4. El Registre de la Comunitat Autònoma inscriurà les
dades que el Registre General de l'Estat li comuniqui relatives a
béns d'interès cultural situats a la Comunitat Autònoma i declarats
per l'Administració de l'Estat. Així mateix, la Comunitat Autònoma
ho comunicarà al consell insular corresponent.

Capítol segon: béns catalogats.

Article 13. Catàlegs insulars.

Dependent del consell insular corresponent, es constitueix
el Catàleg Insular del Patrimoni Cultural com a instrument per a la
salvaguarda, la consulta i la divulgació dels béns mobles i immobles
que, tot i llur significació i importància, no han estat declarats béns
d'interès cultural. Els béns mobles poden ser catalogats
singularment o com a col•lecció.

Article 14. Procediment.

1. El consell insular corresponent iniciarà d'ofici el
procediment per a la inscripció d'un bé en el Catàleg Insular. La
proposta d'acord,  haurà de ser aprovada pel Ple.

2. Qualsevol administració pública o persona física podrà
instar l'adopció de l'acord d'iniciació. La decisió de no iniciació del
procediment haurà de ser motivada.

3. Per excloure un bé del Catàleg Insular caldrà seguir el
mateix procediment que per incloure-l'hi.

Article 15. Informes.

1. En el corresponent expedient constarà informe
favorable de la respectiva comissió insular del patrimoni històric o
cultural o d'una de les institucions consultives, previstes en l'article
93.

2. En el procediment d'inscripció a què es refereix l'article
anterior, el termini màxim per emetre els informes tècnics serà de
tres mesos.
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Article 16. Actes jurídics sobre els béns catalogats.

1. El Catàleg  reflectirà els actes jurídics i tècnics que es
realitzin sobre els béns inscrits, en els termes que
reglamentàriament es determinin.

2. És obligació del titular d'un bé catalogat comunicar al
consell insular corresponent tots els actes jurídics i tècnics que
puguin afectar el bé esmentat.

Article 17. Acord de declaració.

L'acord de declaració s'haurà d'adoptar en el termini
màxim d'un any comptador des de la data d'iniciació del
procediment, el qual caducarà si un cop transcorregut aquest
termini se sol•licita que s'arxivin les actuacions i dins els seixanta
dies següents no se'n dicta resolució. Caducat el procediment, no
es podrà tornar a iniciar fins al cap d'un any, llevat que ho demani
el titular del bé.

Article 18. Catàleg General del Patrimoni Cultural.

1. Es crea el Catàleg General del Patrimoni Cultural
dependent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els béns catalogats han de ser inscrits en el Catàleg
General. El consell insular corresponent haurà de donar compte a
la Comunitat Autònoma del procediment de les inscripcions
presentant l'acord del Ple del consell insular corresponent,
memòria descriptiva del bé i documentació gràfica. El consell
insular comunicarà, així mateix, al Catàleg General les
inscripcions, anotacions i modificacions que es realitzin en els
catàlegs insulars.

3. A l'àmbit de tota la Comunitat Autònoma serà vigent
el Catàleg General del Patrimoni Cultural de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

Article 19. Inscripció a l'Inventari General de Béns Mobles.

De les inscripcions de béns mobles en el Catàleg
General s'ha de donar compte a l'Inventari General de Béns
Mobles de l'Administració de l'Estat, perquè hi siguin fetes les
inscripcions corresponents. Així mateix, en el Catàleg General
s'inscriuran les dades que l'Inventari de Béns Mobles de
l'Administració de l'Estat li comuniqui.

Títol II: Règim de protecció dels béns culturals 

Capítol primer: règim comú.

Article 20. Protecció general.

1. Els béns integrants del patrimoni cultural de les illes
Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels
propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors, els quals
estaran obligats a facilitar la informació que demanin les
administracions públiques competents sobre l'estat dels béns i la
seva utilització.

2. Les administracions públiques competents podran
inspeccionar les obres de restauració i conservació  i, en general,
qualsevol intervenció que afecti el patrimoni cultural de les illes
Balears.

3. Els poders públics procuraran, per  tots els mitjans de
la tècnica, la conservació, la consolidació i la millora dels béns
integrants del patrimoni cultural de titularitat pública i privada.

Article 21. Preservació de béns immobles.

1. A fi de preservar els valors culturals d'un bé immoble,
el consell insular corresponent podrà impedir qualsevol obra o
intervenció en béns integrants del patrimoni cultural no declarats
d'interès cultural ni catalogats. A aquest efecte, requerirà de
l'ajuntament corresponent que adopti les mesures necessàries per a
l'efectivitat de la suspensió i, si aquest no ho fa, podrà adoptar-les
subsidiàriament. El consell insular corresponent, amb l'informe
previ de l'ajuntament, resoldrà en el termini de tres mesos a favor de
la continuació de l'obra, de la suspensió de la intervenció o de la
iniciació del procediment de declaració de bé d'interès cultural o de
bé catalogat.

2. Els ajuntaments podran suspendre, per un termini
màxim de tres mesos, la tramitació de la concessió de la llicència
d'obres i sol•licitar al consell insular corresponent la iniciació d'un
procediment de declaració de bé d'interès cultural o de bé catalogat.

Article 22. Suspensió d'obres.

L'Administració competent podrà ordenar la suspensió de
les obres de demolició total o parcial, o de canvi d'ús, dels immobles
integrants del patrimoni cultural de les illes Balears, no declarats
d'interès cultural ni catalogats. Aquesta suspensió tindrà una durada
màxima de tres mesos, en els quals s'haurà de resoldre, o a favor de
la continuació de l'obra o de la intervenció suspesa, o a favor de la
incoació de procediment de bé d'interès cultural o catalogat. Tot
això sense perjudici de les mesures de protecció que es puguin
adoptar, atesa la legislació urbanística.

Article 23. Prohibició de detectors de metalls.

Es prohibeix la utilització de detectors de metalls en els
béns integrants del patrimoni cultural de les illes Balears, amb
l'excepció dels equips investigadors que solAlicitin i obtenguin el
permís pertinent del consell insular corresponent.

Article 24. Drets de tempteig i retracte.

1. Els consells insulars i subsidiàriament la Comunitat
Autònoma podran exercir els drets de tempteig i retracte sobre
qualsevol bé integrant del patrimoni cultural que se subhasti a les
illes Balears. A aquest efecte, els subhastadors hauran de notificar
a l'òrgan competent, amb un mes d'antelació, les subhastes que
afectin els esmentats béns.

2. Les administracions públiques competents podran
exercir aquest dret en benefici d'una altra entitat pública o d'una
entitat privada sense finalitat de lucre.
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Capítol segon: béns d'interès cultural i béns catalogats.

Article 25. Deure de conservació.

Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de
béns d'interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los,
mantenir-los i custodiar-los de tal manera que se'n garanteixi la
salvaguarda dels valors. L'ús a què es destinin aquests béns ha de
garantir-ne la conservació.

Article 26. Incompliment del deure de conservació.

1. En cas d'incompliment del deure de conservació de
béns d'interès cultural o catalogats, les administracions públiques
competents podran ordenar als propietaris, titulars d'altres drets
reals i posseïdors dels dits béns l'execució de les obres o la
realització de les actuacions que siguin indispensables per
preservar-los, conservar-los i mantenir-los. 

2. Si els que hi són obligats no executen les actuacions
a què es refereix l'apartat 1, les administracions públiques
competents podran fer-ne l'execució subsidiària, a càrrec dels
obligats, sense perjudici del que disposa la present Llei en els
articles 78, 80 i 81.

Article 27. Reparació de danys.

L'administració competent ha d'ordenar  a les persones,
entitats o institucions responsables, sense perjudici de la sanció
que correspongui, la reparació dels danys causats il•lícitament a
béns d'interès cultural o catalogats, mitjançant ordres executives
de reparació, reposició, reconstrucció o enderrocament, o
mitjançant les que siguin necessàries per restituir el bé al seu estat
anterior.

Article 28. Informes i autoritzacions.

1. En la tramitació dels procediments administratius que
poden afectar els béns d'interès cultural o catalogats serà preceptiu
l'informe de la comissió insular  de patrimoni històric o cultural
corresponent.

2. Les actuacions sobre béns d'interès cultural o
catalogats requeriran les autoritzacions administratives previstes
en aquesta Llei.

Article 29. Multes coercitives.

1. Les administracions públiques competents  podran
imposar multes coercitives per fer efectiu el compliment dels
deures imposats per aquesta Llei i de les resolucions
administratives dictades per al compliment del que s'hi disposa.

2. La imposició de multes coercitives exigeix la
formulació prèvia d'un requeriment escrit, en el qual s'haurà
d'indicar el termini de què es disposa per al compliment de
l'obligació i la quantia de la multa que pot ser imposada. En tot
cas, el termini haurà de ser suficient per  complir l'obligació i la
multa no podrà excedir de cent mil pessetes.

3. En cas que, un cop imposada una multa coercitiva, es
mantengui l'incompliment que l'ha motivada, l'administració
competent podrà reiterar-la tantes vegades com calgui, fins al
compliment de l'obligació, sense que en cap cas el termini pugui
ser inferior al fixat en el primer requeriment.

4. Les multes coercitives són independents i compatibles
amb les que es poden imposar en concepte de sanció.

Article 30. Col•locació d'elements exteriors.

1. En els béns d'interès cultural es prohibeix la col•locació
d'elements i instal•lacions que comportin una ruptura de l'estructura
o de la composició de la façana. En els béns catalogats, hauran de
tenir les dimensions mínimes tècnicament viables i s'hauran de
situar a llocs on no perjudiquin la imatge de l'immoble o no n'alterin
greument la contemplació.

2. Per a la col•locació d'anuncis i rètols publicitaris caldrà
l'autorització corresponent. Els rètols que anuncien serveis públics,
els de senyalització i els comercials hauran de ser harmònics amb
el conjunt. 

Article 31. Dret de tempteig i retracte.

1. El consell Insular corresponent podrà exercir el dret de
tempteig sobre les transmissions oneroses de la propietat o de
qualsevol dret  real sobre els béns d'interès cultural i els béns
catalogats. El Govern de la Comunitat Autònoma podrà exercir
subsidiàriament el mateix dret respecte dels immobles d'interès
cultural i catalogats.

2. Els propietaris o titulars de drets reals sobre béns
declarats d'interès cultural i béns catalogats hauran de notificar al
consell insular corresponent la seva intenció de transmetre els béns
o els drets i hauran d'indicar-ne el preu, les condicions de la
transmissió i la identitat de l'adquirent.

3. En el termini de dos mesos el consell insular
corresponent, i subsidiàriament el Govern de la Comunitat
Autònoma, podrà exercir el dret de tempteig. L'esmentat dret es
podrà exercir en benefici d'altres entitats públiques o d'entitats
privades sense ànim de lucre, en les condicions que en cada cas
siguin establertes.

4. Si la transmissió no es notifica o no es formalitza en les
condicions establertes, les administracions públiques competents
podran exercir el dret de retracte, en els mateixos termes establerts
per al dret de tempteig, en el termini de sis mesos comptadors des
del moment en què l'administració competent tengui coneixement
de la transmissió.

5. El que estableix aquest article no serà aplicable als
immobles integrats de conjunts històrics que no tenguin la condició
de monuments ni als immobles inclosos en entorns de protecció.

6. Per a la formalització d'escriptures públiques,
l'adquisició  de béns d'interès cultural i de béns catalogats o de
transmissió de drets reals sobre aquests béns s'haurà d'acreditar
prèviament al compliment d'aquest article. Aquesta acreditació
també serà necessària per a la inscripció dels títols corresponents.

Article 32. Expropiació per interès social.

1. Es consideren causes d'interès social a l'efecte de
l'expropiació per les administracions públiques competents dels
béns a què es refereix aquest capítol:

a) L'incompliment greu pels propietaris o titulars de drets
reals de les obligacions establertes en aquesta Llei.

b) El perill de destrucció o deterioració greu del bé o l'ús
incompatible amb els seus valors.

2. Podrà acordar-se també l'expropiació per causa d'interès
social dels immobles que dificultin la utilització, la contemplació,
l'accés o el gaudiment dels béns d'interès cultural, n'atemptin contra
l'harmonia ambiental o en comportin un risc per a la conservació.
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Capítol tercer: béns immobles.

Article 33. Accés als béns d'interès cultural.

1. Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors
de béns immobles d'interès cultural estaran obligats a permetre:

a) L'examen i l'estudi dels béns als investigadors i altres
persones autoritzades per l'administració competent, per realitzar
inspeccions i estudis tècnics, científics o de catalogació. 

b) La col•locació d'elements senyalitzadors de la seva
condició com a béns d'interès cultural.

c) La visita pública dels béns, almenys quatre dies al
mes i en dies i hores prèviament assenyalats. En casos justificats,
el consell insular corresponent podrà dispensar totalment o
parcialment del règim de visites.

2. També estaran obligats a complir les instruccions i
ordres d'execució dictades per les administracions públiques
competents.

Article 34. Desplaçaments.

Els immobles declarats d'interès cultural i els catalogats
són inseparables del seu entorn. No se'n procedirà al desplaçament
o la remoció, excepte que sigui imprescindible per causa de força
major o d'interès social. En aquest cas, serà preceptiu disposar dels
informes favorables previs del consell insular corresponent i d'una
de les institucions consultives.

Article 35. Planejament urbanístic.    

1. Els termes de la declaració d'un immoble com a bé
d'interès cultural vincularan els plans i les normes urbanístiques
que afectin dit immoble. En el cas dels plans o normes
urbanístiques vigents abans de la declaració, l'administració
competent en durà a terme les adaptacions necessàries.

2. Quan es tracti de conjunt històric, jardí històric, lloc
històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica,  o zona
paleontològica, l'ajuntament corresponent haurà d'elaborar un pla
especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o
adequar-ne un de vigent, que compleixi les exigències d'aquesta
Llei. L'aprovació d'aquest instrument de planejament requerirà
l'informe favorable del consell insular corresponent.  

3. Mentre no s'aprovarà definitivament la normativa
urbanística de protecció, per a la concessió de llicències o
l'execució de les atorgades abans d'iniciar-se l'expedient de
declaració de conjunt històric, lloc històric, lloc d'interès
etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, serà
necessària l'autorització del consell insular corresponent i, en tot
cas, no es permetran alineacions noves, alteracions en
l'edificabilitat, parcel•lacions, ni agregacions.

4. Un cop aprovada definitivament la normativa a què es
refereix aquest article, els ajuntaments interessats seran competents
per autoritzar directament les obres que desenvolupin el
planejament aprovat i que afectin únicament  immobles que no
siguin monuments o jardins històrics, ni n'afectin l'entorn de
protecció. L'ajuntament, en el termini màxim de deu dies, haurà de
donar compte al consell insular corresponent de les autoritzacions
i llicències concedides.

5. Les obres realitzades sense el compliment del que
estableix aquest article seran il•lícites i el consell insular
corresponent podrà ordenar-ne l'enderrocament o la reconstrucció
amb càrrec a l'organisme que hagués atorgat la llicència; tot això
sense perjudici del que disposa la legislació urbanística en matèria
de responsabilitats i infraccions.

Article 36. Instruments d'ordenació urbanística i mesures de
protecció.

1. Els instruments d'ordenació urbanística d'àmbit
municipal preveuran les mesures primàries d'identificació, protecció
i conservació dels béns immobles integrants del patrimoni cultural.

2. Els projectes de delimitació del sòl urbà contindran,
almenys, les determinacions bàsiques per a la identificació dels dits
béns.

Article 37. Plans urbanístics de conjunts històrics.  

1. En els plans o instruments urbanístics de protecció dels
conjunts històrics es catalogaran, d'acord amb el que disposa la
legislació urbanística, tant si són immobles edificats com espais
lliures interiors o exteriors, els elements que formen el conjunt, les
estructures significatives i els components naturals de cada element
i del seu entorn. Es dispensarà una protecció integral als immobles
declarats béns d'interès cultural que pertanyin al conjunt. Per a la
resta dels immobles, s'establirà un règim adequat i especial de
protecció per a cada cas.

2. Excepcionalment, el pla o instrument urbanístic de
protecció permetrà remodelacions urbanes, però només en el cas
que impliquin una millora de l'entorn territorial o urbà i
contribueixin a la conservació general del conjunt.

3. La conservació del conjunt històric declarat bé d'interès
cultural haurà de comportar el manteniment de l'estructura urbana
i arquitectònica, com també de les característiques generals del seu
ambient. Excepcionalment, es consideraran 
les substitucions d'immobles, si han de contribuir a la conservació
general del conjunt. Es mantindran les alineacions urbanes existents.

Article 38. Llicències.  

1. Caldrà obtenir l'informe previ de la Comissió Insular de
Patrimoni Històric o Cultural,  a més de les llicències o
autoritzacions restants que siguin pertinents, per realitzar qualsevol
obra interior o exterior, canvi d'ús o modificació que els particulars
o la mateixa administració vulguin dur a terme a béns immobles
d'interès cultural o catalogats.

2. En el cas de béns catalogats, se n'exceptuen les obres de
conservació i reparació que no afectin els elements singulars
especialment protegits.



BOPIB núm.74 - 22 de novembre del 1996 1985

Article 39. Criteris d'intervenció.

1. Qualsevol intervenció en un bé d'interès cultural haurà
de respectar els criteris següents:

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la
millora i la utilització  del bé hauran de respectar els valors que en
motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat
l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor
adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o
èpoques.

b) Es conservaran les característiques tipològiques més
remarcables del bé.

c) Es prohibirà la reconstrucció total o parcial del bé,
llevat que se n'utilitzin parts originals i pugui provar-se'n
l'autenticitat. Si s'hi afegeixen materials o elements indispensables
per a l'estabilitat o el manteniment, aquests s'hauran de reconèixer
per tal d'evitar el mimetisme.

d) Es prohibirà l'eliminació de parts del bé, excepte quan
en comportin la degradació o quan l'eliminació en permeti una
millor interpretació històrica. En aquests casos, es documentaran
les parts que hagin de ser eliminades.

e) Es prohibirà la col•locació d'elements i instal•lacions
que impliquin una ruptura de l'estructura o la composició de la
façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi
ambiental de l'entorn.

2. Les intervencions en els conjunts històrics hauran de
respectar els criteris següents:

a)Es mantindrà l'estructura urbana i arquitectònica del
conjunt i les característiques generals de l'ambient i de la silueta
paisatgística. Així mateix, s'haurà de complir el que preceptua
l'article 35. 3 d'aquesta Llei.

b) Es prohibirà la col•locació dels elements i les
instal•lacions a què fa referència el punt 1.e) d'aquest article.

c)Es prohibirà la col•locació d'anuncis i rètols
publicitaris que atemptin contra els valors estètics. 

d)Les obres que afecten el subsòl hauran de preveure la
realització d'un control arqueològic, en els termes
reglamentàriament prevists.

3. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme
de les intervencions en els entorns de protecció dels béns
immobles d'interès cultural no podran alterar el caràcter
arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització
del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que
comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del
territori i qualsevol abocament d'escombraries, runes o deixalles.

Article 40. Procediment de runa.  

1. Els consells insulars estan legitimats per intervenir
com a interessats en el procediment de runa que afecti  un
immoble d'interès cultural i els hauran de notificar l'obertura i les
resolucions que afecten el bé.

2. Es prohibirà l'enderrocament de béns immobles
d'interès cultural sense la prèvia declaració de runa, l'autorització de
la comissió insular de patrimoni històric o cultural corresponent i
l'informe favorable almenys d'una institució consultiva de les
previstes en aquesta Llei.

3. En cas d'urgència o perill imminent, l'entitat que ha
iniciat l'expedient de runa ordenarà les mesures necessàries per
evitar danys a les persones. Les obres que per raó de força major
s'han de realitzar no comportaran actes de demolició que no siguin
estrictament necessaris per a la conservació de l'immoble, i
requeriran autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
o Cultural.

Capítol quart: béns mobles

Article 41. Deure d'informació.

Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de
béns mobles integrants del patrimoni cultural de les illes Balears
hauran de comunicar en el termini màxim de dos anys  l'existència
d'aquests al consell insular respectiu, el qual ho ha de comunicar a
la Comunitat Autònoma i a l'ajuntament corresponent.

Es podrà requerir als propietaris que facilitin les
informacions necessàries sobre els béns mobles i que en permetin
l'examen i l'estudi.

Article 42. Règim general.

1. Els béns mobles d'interès cultural o catalogats no
podran ser modificats, reparats o restaurats sense l'autorització
preceptiva de la comissió insular de patrimoni històric o cultural
respectiva.

2. Els propietaris, o si s'escau, els posseïdors o titulars de
drets sobre els béns esmentats en l'apartat anterior hauran de
notificar al consell insular respectiu qualsevol canvi que es
produeixi en la titularitat o la ubicació d'aquests.

Article 43. Béns mobles inclosos en un bé d'interès cultural.

Els béns mobles inclosos en la declaració d'un immoble
com a bé d'interès cultural, d'acord amb el que preveu l'article 7.4
d'aquesta Llei, també tindran la consideració de béns d'interès
cultural i seran inseparables, per tant, de l'immoble de què formin
part. La seva transmissió o alienació sols es podrà realitzar
conjuntament amb el mateix immoble, excepte amb l'autorització
expressa de l'administració competent.

Article 44. Les col•leccions.

Les col•leccions declarades bé d'interès cultural o
catalogades que només essent considerades com una unitat
reuneixen els valors propis d'aquests béns no poden ser disgregades
per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors, sense
autorització de l'administració competent.

Article 45. Conservació.

1. Si un bé moble d'interès cultural o catalogat requereix
l'adopció de mesures urgents de conservació o custòdia, les
administracions públiques competents podran  exigir al propietari
l'execució dels treballs que considerin necessaris o podran
subsidiàriament fer-se'n càrrec per incompliment del titular del bé,
que n'assumirà les corresponents despeses.
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2. Si la conservació de béns mobles d'interès cultural o
catalogats pogués quedar compromesa per les condicions del  lloc
d'ubicació, les administracions públiques competents podran
acordar el dipòsit provisional en un lloc que compleixi les
condicions adequades de seguretat i de conservació. També
acordaran el dipòsit provisional d'aquests béns en cas que els
propietaris, titulars de drets reals i posseïdors incompleixin
l'obligació de conservar-los.

Article 46. Comerç.

1. Les persones i les entitats que es dediquen
habitualment al comerç de béns integrants del patrimoni cultural
de les illes Balears hauran de dur un llibre de registre, legalitzat
pel consell insular corresponent, en el qual han de fer constar les
transaccions que afectin els béns. S'han d'anotar en el llibre de
registre les dades d'identificació de l'objecte i de les parts que
intervenen en cada transacció.

2. El consell insular corresponent ha de dur un registre
de les empreses que es dediquen habitualment al comerç dels
objectes a què es refereix l'apartat 1. Les dites empreses s'han
d'inscriure en el Registre, amb els requisits que siguin establerts
per reglament, per poder exercir la seva activitat.

3. El consell insular corresponent informarà la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte de les
inscripcions que es realitzin en el llibre de registre.

Títol III: Patrimoni arqueològic i paleontològic .  

Capítol primer: disposicions generals.

Article 47. Definició.

1. Integren el patrimoni arqueològic de les illes Balears
a l'efecte d'aquesta Llei els béns mobles i immobles en els quals
concorren algun dels valors de l'article 1 de dita Llei, l'estudi dels
quals requereix l'aplicació de metodologia arqueològica, hagin
estat o no sostrets i tant si es troben en la superfície o en el subsòl,
en la mar territorial o en la plataforma continental. Formen part,
així mateix, d'aquest patrimoni els elements geològics i
paleontològics relacionats amb la història de la humanitat i les
mostres ecoarqueològiques extretes en jaciments arqueològics que
no hagin de ser destruïdes un cop analitzades científicament.

2. Queden declarats béns d'interès cultural per ministeri
d'aquesta Llei les coves, els abrics i els llocs que contenen
manifestacions d'art rupestre.

Article 48. Intervencions arqueològiques i paleontològiques.

1. Tindran la consideració d'intervencions
arqueològiques i paleontològiques els estudis directes d'art
rupestre, com també les prospeccions, els sondatges, les
excavacions i qualsevol altra actuació que afecti béns o zones
arqueològiques o zones paleontològiques o espais d'interès
arqueològic o paleontològic.

2. S'entendran per excavacions arqueològiques les
remocions en la superfície o en subsòl, o en els espais subaquàtics
realitzades amb el fi de descobrir i investigar tota classe de restes
materials relacionades estrictament amb la història de la humanitat,
com també els components geològics i les mostres
ecoarqueològiques que hi estiguin relacionades i es duguin a terme
amb metodologia científica.

3. Són excavacions paleontològiques les remocions de la
superfície o el subsòl, o als espais subaquàtics, que es realitzin amb
el fi de descobrir i investigar tota classe de restes faunístiques i/o
vegetals, fossilitzades o no, com també els components geològics
que hi estiguin relacionats i es duguin a terme amb metodologia
científica.

4. Són prospeccions arqueològiques i paleontològiques les
exploracions superficials i sistemàtiques, tant terrestres com
subaquàtiques, sense remoció del terreny, dirigides a l'estudi, la
investigació o l'examen de qualsevol dels elements a què es
refereixen, respectivament, els apartats 2 i 3 d'aquest article i es
duguin a terme amb metodologia científica.

5.  Es consideren troballes casuals els descobriments
d'objectes i restes materials que, tenint els valors que són propis del
patrimoni cultural, s'han produït per l'atzar o com a conseqüència de
remocions de terra, demolicions o obres de qualsevol índole que no
tenguin com a finalitat la investigació històrica o geològica.

Article 49. Autoritzacions.

1. La realització d'intervencions arqueològiques i/o
paleontològiques a què es refereix l'article anterior necessitarà
l'autorització prèvia del consell insular corresponent.        

2. El peticionari de l'autorització haurà d'acompanyar la
sol•licitud d'un projecte en el qual ha de constar:

a) la conveniència i l'interès científic de l'actuació

b) la idoneïtat tècnica i científica dels directors

c) la capacitat econòmica dels promotors

d)  les mesures de protecció de les restes descobertes

3. Mitjançant reglament, el Govern Balear desenvoluparà
el procediment per a la concessió de l'autorització i determinarà els
diferents tipus d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques,
el seu abast, els requisits que hauran de complir les sol•licituds, la
titulació i la capacitat tècnica dels directors, les condicions a què
haurà de quedar subjecta l'autorització i les obligacions de
l'atorgament d'aquesta.

Article 50.   Documentació i registre de les intervencions.

1. En el decurs dels treballs de tota intervenció
arqueològica o paleontològica s'haurà de disposar del suport
metodològic adequat, on es registrin i documentin, de forma
sistemàtica i exhaustiva, totes les dades que la intervenció
arqueològica o paleontològica proporcioni durant el seu
desenvolupament. Una còpia d'aquesta documentació s'entregarà,
juntament amb la memòria corresponent a la intervenció
arqueològica o paleontològica, al consell insular que correspongui.
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2. El/la director/a de la intervenció arqueològica o
paleontològica autoritzada no podrà absentar-se del lloc on
s'executa sense justificar degudament l'absència a l'administració
corresponent i, en qualsevol cas, haurà de delegar la seva
responsabilitat en persona capacitada. Així mateix, haurà de
notificar, a l'administració competent, les dates d'inici i de
finalització de la intervenció, la qual, en qualsevol cas, i a
excepció de les intervencions d'urgència, haurà de finalitzar abans
del dia 31 de desembre de cada any.

Article 51. Dipòsit de materials.

1. L'autorització per realitzar excavacions, sondeigs o
prospeccions arqueològiques i/o paleontològiques obliga els
beneficiaris a lliurar al museu públic que el consell insular
corresponent determini i en el termini que es fixi:

a) Els objectes obtinguts, degudament inventariats i
catalogats, amb identificació del context del qual procedeixen.

b) La memòria preliminar de l'excavació.

c) La documentació utilitzada i obtinguda en les
excavacions o prospeccions arqueològiques.

2. L'elecció del museu públic haurà de tenir en compte
les circumstàncies que facin possible, a més de les adequades
mesures de conservació i seguretat, una millor funció cultural i
científica, sense perjudici de l'aplicació d'altres criteris derivats de
les necessitats de l'ordenació museística.

Article 52. Intervencions il•lícites.

1. Seran il•lícites les intervencions arqueològiques o
paleontològiques realitzades sense l'autorització pertinent o que
s'han dut a terme contravenint els termes en què ha estat conferida
l'autorització.

2. Igualment seran il•lícites les obres de remoció de
terra, de demolició o qualssevol altres realitzades amb posterioritat
en el lloc on s'ha produït una troballa casual d'objectes
arqueològics o paleontològics que no ha estat comunicada
immediatament al consell insular corresponent.

Article 53. Execució d'intervencions arqueològiques i
paleontològiques.

El consell insular corresponent podrà ordenar l'execució
d'intervencions arqueològiques o paleontològiques quan es
presumeixi l'existència de jaciments o restes arqueològiques,
paleontològiques o de components geològics que hi estiguin
relacionats. 

A l'efecte de la corresponent indemnització regirà el que
es disposa en la legislació vigent sobre expropiació forçosa.

Article 54. Intervencions d'urgència.

El  consell insular corresponent podrà autoritzar
mitjançant procediment simplificat la realització d'intervencions
arqueològiques i paleontològiques d'urgència quan consideri que
existeix perill de pèrdua o deterioració de béns del patrimoni
arqueològic i paleontològic, les quals es limitaran a l'adopció de
les mesures necessàries per superar la situació d'emergència.

Article 55. Avaluació d'impacte ambiental.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal•lacions o
d'activitats que s'hagin de sotmetre al procediment d'avaluació
d'impacte ambiental i que afectin béns integrants del patrimoni
arqueològic i/o paleontològic s'haurà de sol•licitar informe del
consell insular corresponent.

Capítol segon: espais d'interès arqueològic o paleontològic.

Article 56. Definició.

1. Es consideraran espais d'interès arqueològic o
paleontològic els llocs no declarats, terrestres o subaquàtics, on, per
evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis,
es presumeix l'existència de restes arqueològiques o
paleontològiques.

2. Els espais d'interès arqueològic o paleontològic es
determinen per acord del Ple dels consells insulars a proposta de la
comissió insular de patrimoni històric o cultural que correspongui,
amb audiència prèvia dels interessats, de l'ajuntament afectat i de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. S'inclouran en el catàleg
cultural del consell insular corresponent, en el Catàleg General de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i se'n donarà compte de
la resolució a l'ajuntament i als interessats.

3. La protecció dels espais d'interès arqueològic o
paleontològic podrà dur-se a terme a través de la declaració de
zones arqueològiques o zones paleontològiques com a béns d'interès
cultural, d'acord amb el que es preveu en el títol I.

Article 57. Intervencions arqueològiques o paleontològiques per
obres.

1. Els promotors d'obres i d'altres intervencions en
terrenys o edificacions que es troben a espais d'interès arqueològic
o paleontològic presentaran a la comissió del patrimoni històric o
cultural que correspongui, prèviament a la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les
restes arqueològiques o paleontològiques, elaborat per un tècnic
competent, d'acord amb el que estableix l'article 49 de la present
Llei.

2. Per a la concessió de la llicència, serà necessari
l'informe favorable de la comissió insular de patrimoni històric o
cultural corresponent. Podrà exigir-se la realització i l'execució d'un
projecte arqueològic o paleontològic.

3. Si es tracta d'un particular, el consell insular
corresponent podrà col•laborar en el finançament del cost de
l'execució del projecte. Si el promotor de l'obra és una administració
pública o concessionari, el cost de les intervencions arqueològiques
o paleontològiques serà assumit íntegrament per l'entitat promotora.

4. Un cop executades les intervencions arqueològiques o
paleontològiques que corresponguin a causa d'obres a un espai
d'interès arqueològic o paleontològic, i amb informe previ del
promotor i de la comissió del patrimoni històric o cultural que
correspongui, el consell insular decidirà la destinació de les restes
arquitectòniques que hagin pogut aparèixer, d'acord amb la seva
monumentalitat, l'estat de conservació i la importància històrica.
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Article 58. Béns arqueològics de titularitat pública.

1. Són béns de titularitat pública tots els objectes i restes
materials que tenguin els valors propis del patrimoni cultural i
siguin descoberts, de forma intencionada, en intervencions
arqueològiques, o per atzar en remocions de terra o obres de
qualsevol índole. El descobridor haurà de comunicar-ne al consell
insular corresponent o a l'ajuntament el descobriment en el termini
màxim de setanta-dues hores, sense que se'n pugui donar
coneixement públic abans d'haver informat dites administracions.
En cap cas serà d'aplicació a tals objectes el que es disposa en
l'article 351 del Codi Civil.

2. L'ajuntament que sigui informat del descobriment de
restes arqueològiques ho notificarà al consell insular corresponent
en el termini de setanta-dues hores. Igualment, el consell insular
corresponent notificarà a l'ajuntament els descobriments que li
siguin comunicats, i informarà també el propietari del lloc on
s'hagués efectuat la troballa.

3. Els béns que d'acord amb l'article 44 de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, tenen la
consideració de domini públic i són descoberts en l'àmbit
competencial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
s'integren en el patrimoni d'aquesta administració. No obstant
això, si els drets econòmics a que fa referència l'article 61
d'aquesta Llei són satisfets per una altra administració pública, els
béns s'integren en el patrimoni d'aquesta administració.

Article 59. Paralització d'obres.

1. Si durant l'execució d'una obra es troben objectes o
restes arqueològics, el promotor o la direcció facultativa de l'obra
paralitzaran immediatament els treballs, prendran les mesures
adequades de protecció i en comunicaran el descobriment, en el
termini de setanta-dues hores, al consell insular o l'ajuntament
corresponent.

2. El consell insular corresponent, o en cas de necessitat
l'ajuntament, podrà ordenar la interrupció immediata dels treballs
pel termini màxim de vint dies, en els quals es comprovarà
l'interès arqueològic de les restes. La suspensió no donarà lloc a
indemnització.

3. En cas necessari, per completar la investigació
arqueològica, l'administració competent podrà ampliar aquest
termini de suspensió a sis mesos, en el qual s'haurà d'ordenar
l'excavació d'urgència, sense perjudici dels drets dels particulars
a ser indemnitzats.

Article 60. Lliurament del bé.

1. Una vegada comunicada la troballa el descobridor
lliurarà el bé, en el termini de setanta-dues hores, a l'administració
competent o a l'ajuntament corresponent, tret que sigui necessari
efectuar remoció de terres per a l'extracció del bé, ateses les
característiques d'aquest, o quan es tracti d'una troballa
subaquàtica. En aquests casos, l'objecte romandrà a l'emplaçament
original. 

2. Fins que els objectes siguin lliurats a l'administració
competent, al descobridor li seran d'aplicació les normes del
dipòsit legal. 

Article 61. Dret a premi.

1. El descobridor i el propietari del lloc on s'ha trobat
l'objecte tenen dret, en concepte de premi en metàlAlic, a la meitat
del valor que en taxació legal se li atribueixi, que es distribuirà entre
ells per parts iguals. Si són dos o més els descobridors o els
propietaris, es mantindrà igual proporció.

2. L'incompliment de les obligacions previstes en els
articles 58.1 i 59.1 privarà el descobridor i, si s'escau, el propietari
del dret al premi, i els objectes quedaran de manera immediata a
disposició de l'administració competent, tot això sense perjudici de
les responsabilitats i les sancions que pertoquin.

3. S'exceptua del que disposa aquest article la troballa de
parts integrants de l'estructura arquitectònica d'un bé immoble
d'interès cultural o catalogat. Això no obstant, la troballa haurà de
ser notificada en un termini màxim de setanta-dues hores a
l'administració competent. 

4. El que es disposa en aquest article no serà d'aplicació
respecte dels objectes obtinguts en una actuació arqueològica
autoritzada.

Article 62. Lliurament de béns mobles a museus.

1. Els objectes arqueològics i/o paleontològics adquirits
per qualsevol títol per les administracions públiques i els dipositats,
o bé els incautats per actuacions policials, judicials, inspeccions de
les autoritats de marina o qualsevol altra, sense perjudici de la seva
titularitat, es lliuraran a museus públics, d'acord amb els criteris
assenyalats en l'article 51.2.

2. Els materials arqueològics i/o paleontològics la
titularitat dels quals no quedi acreditada i no hagin estat declarats
béns d'interès cultural o catalogats no podran ser exposats
públicament. En cas contrari, tindran la consideració de béns de
domini públic, tret de prova en contrari, i hauran de ser dipositats en
un museu públic.

Títol IV: Patrimoni etnològic.

Article 63. Definició.

Formen part del patrimoni etnològic els llocs i els béns
mobles i immobles, com també els coneixements i les activitats que
són o han estat expressió rellevant de la cultura tradicional dels
pobles de les illes Balears en els  aspectes materials, econòmics,
socials o espirituals.

Article 64. Classificació.

1. Són béns immobles  de caràcter etnològic les
edificacions, les instal•lacions, les parts o els conjunts d'aquestes,
el model dels quals és expressió de coneixements adquirits, arrelats
i transmesos consuetudinàriament i l'estil dels quals s'acomoda, en
conjunt o parcialment, a una classe, tipus o forma arquitectònics
utilitzats tradicionalment per les comunitats o grups de persones.

2. Són béns mobles de caràcter etnològic aquells objectes
que constitueixen la manifestació o el producte d'activitats laborals,
estètiques i lúdiques, pròpies de qualsevol grup humà, arrelades i
transmeses consuetudinàriament.
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Article 65. Béns etnològics immaterials.

1. Els béns etnològics immaterials, com a usos, costums,
comportaments, o creacions, juntament amb les restes materials en
què es puguin manifestar, seran salvaguardats per l'administració
competent segons aquesta Llei, i se'n promouran la investigació i
la recollida exhaustiva en suports materials que en garanteixin la
transmissió a les generacions futures.

2. Igualment seran objecte d'estudi, documentació i
conservació aquells coneixements i activitats propis dels pobles de
les illes Balears.

3. La protecció de la llengua catalana i les peculiaritats
lingüístiques de les illes es regirà per la seva normativa específica.

Títol V: Museus

Article 66. Definició i funcions.

1. Són museus les institucions de caràcter permanent,
sense ànim de lucre i obertes al públic, que adquireixen,
reuneixen, conserven, investiguen, comuniquen i exhibeixen per
a fins d'estudi, instrucció pública i contemplació, conjunts i
col•leccions de valor històric, artístic, arqueològic,
arqueologicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic,
científic, tècnic o de qualsevulla altra naturalesa cultural.

2. Són funcions dels museus:

a) La conservació, la catalogació, la restauració i
l'exhibició ordenada de les col•leccions.

b)  La investigació, en l'àmbit de les seves col•leccions,
de les seves especialitats i del seu entorn cultural.

c) L'organització periòdica d'exposicions científiques i
divulgatives, d'acord amb la naturalesa del museu.

d)  L'elaboració i la publicació de monografies i catàlegs
dels seus fons.

e)  El desenvolupament d'una activitat didàctica
educativa en relació amb els seus fons.

f)  Qualsevol altra activitat o funció que
reglamentàriament o per llei específica els encomanin.

Article 67. Fons dels museus.

Pel que fa a aquesta Llei, formen part del patrimoni
cultural, susceptible de ser conservat en museus, aquells objectes
d'interès històric, artístic, arqueològic, arqueologicoindustrial,
paleontològic, etnològic, científic, tècnic  o de qualsevol altra
naturalesa, que resultin significatius del desenvolupament de
l'home i el seu entorn.

Article 68. Col•leccions.

Són col•leccions els conjunts de béns culturals d'interès
especial conservats per institucions, persones físiques o jurídiques
que no tenguin les condicions que aquesta Llei estableix per als
arxius, biblioteques i museus.

Article 69. Creació i legislació.

La creació, l'autorització i la qualificació d'un museu es
regularan per la seva legislació específica. Les col•leccions es
regularan també per la seva legislació específica.

Article 70. Museus públics.

Els museus públics legalment constituïts són:
El Museu de Mallorca, el Museu de Menorca i el Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera, a més de les seccions que hi
són adscrites.

Títol VI: Patrimoni bibliogràfic

Article 71. Definició de biblioteques.

Són biblioteques les institucions culturals on es reuneixen,
conserven, seleccionen, inventarien, cataloguen, classifiquen i
difonen conjunts o col•leccions de llibres, fullets, publicacions
periòdiques, documentació gràfica, manuscrits, registres sonors i
visuals, informàtics i d'altres materials bibliogràfics o reproduïts en
qualsevol suport, actual o futur, per a l'ús en sala pública o
mitjançant préstec temporal amb fins educatius, d'investigació,
informació, recreació o cultura.

Article 72. Contingut del patrimoni bibliogràfic.

1. Formen part del patrimoni bibliogràfic de les illes
Balears les biblioteques i col•leccions bibliogràfiques de titularitat
autonòmica i local i les obres literàries, històriques, científiques o
artístiques de caràcter unitari o seriat, en escriptura manuscrita o
impreses, de les quals no consta l'existència, almenys, de tres
exemplars a les biblioteques o als serveis públics radicats a la
Comunitat Autònoma de les illes Balears, editades dins el seu àmbit
o fora d'aquest i que són d'interès cultural per a la nostra Comunitat.

2. Integren, així mateix, el patrimoni bibliogràfic de les
illes Balears els exemplars que són producte d'edicions de
pel•lícules cinematogràfiques, discs, fotografies, materials
audiovisuals i d'altres de semblants, sigui quin sigui el seu suport
material, dels quals no consta l'existència, almenys, de tres
exemplars en els serveis públics radicats a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, o d'un, en el cas de pel•lícules
cinematogràfiques que siguin d'interès cultural.

3. Igualment, formen part del patrimoni bibliogràfic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les obres de més de cent
anys d'antiguitat i les obres manuscrites, com també, els fons
bibliogràfics que per la seva singularitat, unitat temàtica o
rellevància siguin establerts per reglament o per la seva regulació
específica.

Títol VII: Patrimoni documental

Article 73. Definició d'arxius i definició de document.

1. Són arxius els conjunts orgànics de documents, o la
reunió d'alguns d'aquests, produïts, rebuts o conservats per les
persones jurídiques, públiques o privades, en l'exercici de les seves
funcions, i posats al servei de la gestió administrativa, la informació
i la investigació. Així mateix, s'organitzen, es descriuen i se'n fa
difusió dels esmentats conjunts orgànics per a les mencionades
finalitats.
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2. S'entén per document, pel que fa a aquesta Llei,
qualsevol expressió del llenguatge oral o escrit, natural o codificat,
i qualsevulla expressió gràfica, sonora o en imatge, recollida en
qualsevol tipus de suport material, actual o futur, inclosos els
mecanismes magnètics i informàtics. S'exclouen els exemplars no
originals d'edicions, com les obres de creació i d'investigació
editades, o aquells que siguin considerats exclusivament patrimoni
bibliogràfic.

Article 74. Contingut del patrimoni documental.

1. Formen part del patrimoni documental de les illes
Balears els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no
en arxius, produïts, rebuts o conservats en l'exercici de la seva
funció per:

a) El Parlament de la Comunitat de les Illes Balears.

b) Els òrgans de govern i administració de la Comunitat
Autònoma.

c) Els òrgans insulars i municipals de l'Administració
local.

d) Les institucions científiques i culturals, i les
corporacions de dret públic.

e) Les persones privades, físiques i jurídiques, gestores
de serveis públics a les illes Balears, pel que fa als documents
generats en la gestió dels dits serveis.

f) Les persones físiques al servei de qualsevol òrgan de
caràcter públic, pel que fa als documents produïts i per l'exercici
del seu càrrec dins el territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

g) Les entitats i empreses públiques radicades a les
Balears.

h) Qualsevol organisme o institució de caràcter públic
radicat a les illes Balears i desaparegut amb anterioritat a la
creació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, encara que
es trobin en poder de particulars.

2. Formen part, així mateix, del patrimoni documental
balear, sens perjudici de la legislació de l'Estat que els afecti, els
documents produïts, rebuts o conservats per:

a) Els òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat a les
Balears dependents de qualsevol departament ministerial.

b) Les universitats i altres centres públics d'ensenyament
radicats a les illes Balears.

c) Les notaries i els registres públics existents a les illes
Balears.

d) Qualsevol altre organisme o entitat de titularitat
estatal radicat a les illes Balears.

e) Qualsevol organisme o institució de caràcter públic
radicat a les illes Balears i desaparegut amb anterioritat a la
creació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, encara que
es trobin en poder de particulars.

3. Formen part, així mateix, del patrimoni documental
aquells béns, reunits o no en arxius, que es declarin integrants de
l'esmentat patrimoni, d'acord amb la seva legislació específica.

Article 75. Documents amb antiguitat superior a quaranta anys.

Formen part, també, del patrimoni documental balear, els
documents, recollits o no en arxius, amb una antiguitat superior als
quaranta anys, produïts, rebuts o conservats per:

a) Les associacions polítiques i sindicals de les illes
Balears. 

b) Les entitats eclesiàstiques, salvant-ne el que es prevegi
en els convenis entre l'Estat espanyol i la Santa Seu i els òrgans de
les diferents confessions religioses radicades a les illes Balears.

c) Les fundacions, com també les associacions culturals,
educatives, esportives i recreatives de caràcter privat establertes a
les illes Balears.

Article 76. Documents amb antiguitat superior a cent anys. 

Formen part, igualment, del patrimoni documental balear
els documents radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
amb una antiguitat superior a cent anys, produïts, rebuts o
conservats per qualsevulla altres entitats particulars o persones
físiques.

Títol VIII: Mesures de foment i difusió.

Article 77. L'u per cent cultural.

1. En el pressupost de qualsevol obra pública, superior a
cinquanta milions de pessetes, finançada totalment o parcialment
per l'Administració de la Comunitat Autònoma, els consells
insulars, els ajuntaments, els seus organismes autònoms i empreses
públiques que en depenguin i els seus concessionaris, s'inclourà una
partida d'import igual o superior a l'1 per cent dels fons aportats per
dites entitats, que es destinarà a la conservació, la protecció i
l'enriquiment del patrimoni cultural o al foment de la creativitat
artística, i s'aplicarà amb preferència en la mateixa obra o en el seu
entorn immediat.     

2. Queden exceptuades d'aquesta obligació les obres que
es realitzin en compliment dels objectius d'aquesta Llei.

3. En el cas que l'obra pública s'executi o s'exploti en
virtut de concessió administrativa, el percentatge mínim establert en
els apartats anteriors s'aplicarà al pressupost total de l'obra. 

4. En el cas que es fraccionàs la contractació per raó de
gestió o finançament, el pressupost que s'ha de considerar, a l'efecte
del que es disposa en els apartats anteriors, és el total dels
pressuposts de les diverses fases d'obres.

5. Les administracions públiques podran realitzar les
inversions previstes en l'apartat 1 d'aquest article mitjançant la
transferència als consells insulars corresponents de les quantitats
corresponents, o bé directament, sota la coordinació de la Junta
Interinsular del Patrimoni Cultural.

6. En els expedients de contractació d'obres haurà
d'acreditar-se la disponibilitat del crèdit necessari per al compliment
de l'obligació de reserva determinada en aquest article.
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7. Les intervencions culturals que l'Estat faci a la
Comunitat de les Illes Balears en aplicació de l'u per cent cultural
determinat per la Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol es
faran sota la coordinació de la Junta Interinsular del Patrimoni
Cultural.

8. Les inversions culturals que el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears realitzi als diferents
àmbits insulars en aplicació de l'u per cent cultural determinat per
la Llei 3/1987,  es faran sota la coordinació de la Junta Interinsular
del Patrimoni Cultural.

Article 78. Col•laboració.

Les administracions públiques competents col•laboraran
amb els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per a la
conservació, la recuperació i la difusió d'aquests, mitjançant la
prestació de l'assessorament tècnic necessari i, si escau, de la
concessió d'ajudes de tipus economicofinancer. 

Article 79. Finançament.

1. Els consells insulars disposaran les mesures
necessàries perquè el finançament de l'adquisició de béns d'interès
cultural i dels catalogats, amb la finalitat de destinar-los a un ús
que n'asseguri la protecció, tengui accés preferent al crèdit oficial
en la forma i  amb els requisits  que n'estableixin les normes
reguladores. 

2. Els consells insulars promouran l'accés al crèdit
oficial per al finançament d'obres de conservació, manteniment,
rehabilitació i excavació arqueològica o paleontològica realitzades
a béns d'interès cultural o catalogats.

Article 80. Inversions culturals.

1. Els consells insulars aprovaran anualment un
programa d'inversions i ajudes per a la investigació, la
documentació, la conservació, la restauració, la rehabilitació, la
millora i l'excavació arqueològica o paleontològica del patrimoni
cultural.

2. Quan es tracti d'obres de reparació urgent,
l'administració competent podrà concedir una ajuda amb caràcter
de bestreta reintegrable que serà inscrita en el Registre de la
Propietat, en els termes que reglamentàriament es determinin.

3. Les ajudes per a la conservació de béns immobles
podran atorgar-se en forma de crèdit refaccionari, condonable en
finalitzar satisfactòriament les obres que es financiïn al seu càrrec.
L'administració competent podrà instar l'anotació preventiva del
crèdit refaccionari en el Registre de la Propietat i la  posterior
conversió en hipoteca en els termes prevists en la legislació
hipotecària.

4. Si en el termini de vuit anys, comptadors des de
l'atorgament d'un dels ajuts prevists en aquesta Llei,
l'Administració adquireix el bé, es deduirà del preu d'adquisició
una quantitat equivalent a l'import de les ajudes, la qual es
considerarà com a pagament a compte.

Article 81. Ajudes.

1. Els propietaris i titulars de drets dels béns d'interès
cultural o catalogats tindran accés preferent a les ajudes regulades
en l'article anterior.

2. L'òrgan atorgant de les ajudes a què es refereix aquest
títol fixarà les garanties necessàries per evitar l'especulació amb els
béns que s'adquireixen, conserven, restauren, excaven o es milloren
amb fons públics, i determinarà les obligacions que, en
contrapartida, adquirirà el propietari o titular del bé per a la millora,
la conservació i la utilització d'aquests béns.

3. No es podran acollir a les mesures de foment les
persones o entitats que no acreditin el compliment del deure de
conservació establert per aquesta Llei.

4. Per a l'obtenció d'ajudes destinades a la realització
d'activitats arqueològiques serà requisit necessari l'autorització
preceptiva.

Article 82. Beneficis fiscals per a la rehabilitació d'habitatges.

Les ajudes esmentades en els articles anteriors seran
compatibles amb els  beneficis fiscals establerts per a la
rehabilitació d'habitatges.

Article 83. Beneficis fiscals.

1. Els propietaris i titulars de drets de béns d'interès
cultural o catalogats gaudiran dels beneficis fiscals que determini la
legislació de l'Estat, la legislació de la Comunitat Autònoma i la
normativa de les entitats locals. 

2. Els propietaris de jardins històrics gaudiran d'una
reducció del 75 per cent de la quota del Cànon de Sanejament
d'Aigües, regulat per la Llei 9/1991, de 27 de novembre.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma promourà una
política destinada a les entitats locals, perquè atorguin un tractament
fiscal més favorable als propietaris de béns immobles d'interès
cultural i catalogats.

Article 84. Pagament amb béns culturals.

1. Els propietaris dels béns integrants del patrimoni
cultural podran convenir amb les administracions públiques
competents la cessió en propietat d'aquests béns  en pagament del
seus deutes,  d'acord  amb la legislació aplicable i després de
l'informe de l'òrgan competent. 

2. El lliurament en propietat de béns culturals podrà també
convenir-se en favor de les entitats locals com a substitució de les
cessions i altres càrregues d'obligat compliment, derivades de
l'execució de la legislació urbanística, sempre que garanteixin la
satisfacció dels beneficis que a l'interès general reportin aquestes
cessions.

Article 85. Gestió del  patrimoni cultural de l'Administració.

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma i els
consells insulars, per al millor manteniment dels seus immobles que
pertanyen al patrimoni cultural, podran cedir-ne l'ús i l'explotació a
les persones i entitats que es comprometin a restaurar-los i
mantenir-los; es donarà prioritat en aquesta cessió a les entitats
locals interessades.
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Aquestes cessions es realitzaran d'acord amb el que es
preveu en la Llei 11/1990, de 17 d'octubre, de patrimoni de la
Comunitat Autònoma  de les Illes Balears, i hauran de disposar de
l'informe favorable de la corresponent comissió insular del
patrimoni cultural o històric. 

2. Les administracions públiques podran crear patronats,
integrats per representants de les administracions públiques i
d'altres institucions, entitats i persones relacionades amb els béns
culturals de què es tracti, perquè hi col•laborin, assessorin i
participin en la gestió i en les diferents activitats.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma podrà establir
que determinats monuments, jaciments arqueològics o
paleontològics o museus gestionats per la Comunitat Autònoma
siguin administrats en règim d'autonomia econòmica, en els
termes que siguin concretats per reglament.

Article 86. Difusió en l'ensenyament.

1. El Govern de la Comunitat Autònoma ha d'incloure
en els currículums dels diferents nivells del sistema educatiu reglat
obligatori el coneixement del patrimoni cultural de les illes
Balears.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure
els projectes educatius d'investigació i desenvolupament per a la
conservació i el manteniment del patrimoni cultural de les illes
Balears.

Article 87. Difusió exterior.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure
la difusió exterior del patrimoni de les illes Balears i els
intercanvis culturals. També ha de promoure l'establiment de
tractats o convenis, en els termes que preveu l'Estatut d'autonomia
de les illes Balears.

Títol IX: Organització i competències de les administracions
públiques

Capítol primer: competències administratives.

Article 88. A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma:

a) La gestió del Registre de Béns d'Interès Cultural  de
la Comunitat Autònoma i les comunicacions amb el Registre
General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat.

b) L'organització i la gestió del Catàleg general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les comunicacions amb
l'Inventari general de béns mobles de l'Estat.

c) Exercir la potestat reglamentària normativa en matèria
de patrimoni cultural.

d) La declaració dels documents que integren els 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.

e) L'elaboració , l'aprovació  i la coordinació dels
programes i plans de foment, sense perjudici de les mesures que
corresponguin a d'altres administracions.

f)L'elaboració i l'aprovació dels plans de coordinació
interadministrativa.

g) Exercir amb caràcter subsidiari els drets de tempteig i
de retracte, cas de no fer-ho els consells insulars, en els supòsits
d'alienació de béns declarats d'interès cultural, catalogats o inclosos
en l'Inventari general.

h)  Les relacions i la col•laboració amb l'Administració de
l'Estat i d'altres ens públics per a l'execució d'actuacions de defensa
del patrimoni cultural.

Article 89. Als consells insulars.

Correspon als consells insulars:

a) La iniciació, la incoació, la instrucció i la resolució dels
procediments de declaració de béns d'interès cultural, de béns
catalogats i d'espais d'interès arqueològics.

b) L'organització i la gestió del Registre Insular de Béns
d'Interès Cultural i del Catàleg insular, i les comunicacions amb el
Registre de Béns d'Interès Cultural i el Catàleg general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) La tramitació i la resolució dels procediments relatius
a la conservació,la restauració i la rehabilitació dels béns integrants
del patrimoni cultural. 

d) L'exercici dels drets de tempteig i retracte sobre
l'alienació dels béns del patrimoni cultural.

e) L'atorgament de les autoritzacions d'excavacions i/o
intervencions arqueològiques i/o paleontològiques de l'àmbit
insular.

f) L'atorgament de la resta d'autoritzacions previstes en la
legislació de patrimoni cultural que no estigui expressament atribuït
a altres administracions.

g) L'elaboració, l'aprovació i la coordinació dels
programes i plans de foment, sense perjudici de les facultats que
se'n reservi el Govern de la Comunitat Autònoma.

h) L'execució en matèria de protecció del patrimoni
etnològic.

i) La resta de funcions executives no atribuïdes
expressament per aquesta o altres lleis al Govern de la Comunitat
Autònoma o als ajuntaments.
 

j) Les competències autonòmiques determinades en la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

Article 90. Als ajuntaments.

Correspon als ajuntaments:

a) El dret d'intervenir en totes aquelles actuacions i
procediments d'altres administracions en matèria de patrimoni
cultural que es refereixin a béns radicats en els termes municipals
respectius.

b) El dret d'estar representats en les comissions insulars
del patrimoni  històric o cultural, en la forma que reglamentàriament
es determini.
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c) Senyalitzar l'emplaçament dels béns integrants del
patrimoni cultural que es trobin en el terme municipal respectiu,
ordenar les vies d'accés i adoptar les mesures primàries de
protecció respecte del trànsit de persones i vehicles. 

d) La conservació i el manteniment dels béns del
patrimoni cultural de titularitat municipal.

e) La inspecció i la vigilància de les activitats
urbanístiques dels particulars per assegurar l'observança d'aquesta
Llei, sense perjudici de les competències atribuïdes a les altres
administracions.

f) La resta de funcions executives que els atribueix
expressament aquesta Llei.

Capítol segon: les comissions insulars i la Junta Interinsular del
Patrimoni Cultural.

Article 91. Definició.

Les comissions insulars del patrimoni històric o cultural
són òrgans col•legiats dels consells insulars que exerceixen
funcions consultives amb autonomia orgànica.

Un reglament orgànic, aprovat pel ple del consell insular
corresponent, en regularà la composició i el funcionament.

Article 92. La Junta Interinsular del Patrimoni Cultural.

1. La Junta Interinsular del Patrimoni Cultural, integrada
en el Govern de la Comunitat Autònoma, estarà formada per un
representant de cada consell insular, dos representants de la
Comunitat Autònoma, i presidida pel conseller del Govern Balear
competent en la matèria.

2. A aquesta Junta li correspon l'elaboració i la
unificació dels criteris de protecció del patrimoni cultural , la
coordinació dels programes i plans de foment, el disseny de les
directrius de la política en matèria d'adquisicions de béns culturals
i el manteniment de contactes periòdics que facilitin l'intercanvi
d'informació i la coordinació entre els consells insulars i el Govern
de la Comunitat Autònoma, com també la resta de funcions que se
n'estableixin reglamentàriament.

3. La Junta Interinsular del Patrimoni Cultural és l'òrgan
consultiu superior del Govern de la Comunitat Autònoma en
relació amb la política de protecció, conservació, enriquiment i
foment del patrimoni cultural, que haurà de ser consultada
preceptivament sobre qualsevol projecte de llei o reglament que
versi totalment o parcialment sobre les matèries regulades en
aquesta Llei.

4. La Junta Interinsular del Patrimoni Cultural podrà
crear les comissions tècniques adients per tractar temes de caràcter
general o específics.
S'ha de crear la Comissió de Valoració del Patrimoni Cultural,
encarregada de realitzar els informes tècnics de valoració que se
sol•licitin sobre els béns del patrimoni cultural. Les funcions i la
composició de les comissions s'establiran reglamentàriament.

5. La Junta podrà sol•licitar informes o estudis a
especialistes o institucions sobre temes que afectin el patrimoni
cultural.

Capítol tercer: d'altres òrgans consultius.

Article 93. Institucions consultives.

A l'efecte del que disposa l'article 9 d'aquesta Llei, són
institucions consultives:
                         

a) La Universitat de les Illes Balears.

b) Les acadèmies reconegudes oficialment.

c) L'Institut d'Estudis Baleàrics.

d) L'Institut Menorquí d'Estudis

e) L'Institut d'Estudis Eivissencs.

En cas que l'Administració competent ho consideri
necessari, se sol•licitaran els informes pertinents a tècnics i/o
organismes adients.

Capítol quart: coordinació interadministrativa

Article 94. Col•laboració.

Les administracions públiques competents en matèria de
patrimoni cultural ajustaran la seva actuació als principis de
col•laboració, cooperació i lleialtat institucional, d'acord amb les
regles generals de les relacions interadministratives.

Article 95. Comunicacions.

Els consells insulars comunicaran en el termini de quinze
dies a l'Administració de la Comunitat Autònoma la concessió de
les autoritzacions a què es refereix aquesta Llei.

Article 96. Informació.

1. Els ajuntaments proporcionaran al consell insular
respectiu i a l'Administració de la Comunitat Autònoma la
informació necessària per a l'exercici de les seves competències.

2. Així mateix, comunicaran en el termini més breu
possible qualsevol situació de perill de destrucció o deterioració en
què es trobin els béns del patrimoni cultural.

Article 97. Pla d'objectius.

1. Els consells insulars aprovaran, cada dos anys, un pla
d'objectius que establirà les prioritats de l'acció pública en la
consecució dels objectius fixats en aquesta Llei.

2. Al final de cada bienni, s'informarà el ple sobre els
resultats obtinguts i es formularan les propostes que es considerin
necessàries per a l'elaboració del pla.

3. Les determinacions del pla d'objectius seran vinculants
per a les administracions actuants en relació amb l'atorgament de
subvencions i amb el finançament de projectes d'obres o serveis que
afectin béns d'interès cultural o catalogats, sense perjudici del que
disposi el mateix pla.
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Títol X: Infraccions i sancions.

Capítol primer: infraccions.

Article 98. Classes.

1. Constitueixen infraccions administratives, i seran
sancionades per les administracions competents, les accions o
omissions que, sempre que no constitueixin delicte, s'esmenten en
aquesta Llei.

2. Les infraccions a què fa referència l'apartat anterior es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 99. Infraccions molt greus.

Tenen la consideració d'infraccions molt greus:

a) L'incompliment per part dels propietaris, titulars de
drets reals o posseïdors de béns d'interès cultural o

catalogats dels deures establerts en l'article 25.

b) La destrucció, l'enderrocament, el desplaçament o la
remoció il•legals de qualsevol bé d'interès cultural o catalogat, o
afectat per un procediment de declaració com a tal, com també
qualsevol acció o omissió que produeixi danys irreparables en
aquest tipus de béns.

c) L'exportació il•legal dels béns integrants del patrimoni
cultural en els casos prevists en la legislació específica.

d) L'incompliment de les condicions de retorn fixades
per a l'exportació temporal, legalment autoritzada, dels béns
integrants del patrimoni cultural.

e) La destrucció o l'eliminació no autoritzades dels béns
integrants del patrimoni documental i bibliogràfic, en els casos
prevists en la legislació específica.

Article 100. Infraccions greus.

Es consideren infraccions greus:

a) L'incompliment per part dels propietaris, titulars de
drets reals o posseïdors dels béns integrants del patrimoni cultural
dels deures establerts en l'article 20.1 i 3.

b) L'atorgament pels ajuntaments de llicències
urbanístiques de remoció o desplaçament de béns immobles
d'interès cultural i catalogats, quan s'incompleix el que disposen
els articles 8.3, 35.3 i 4.

c) La realització d'obres a monuments, conjunts
històrics, jardins històrics, llocs històrics o llocs d'interès
etnològic, sense l'autorització pertinent.

d) La realització d'obres o de qualsevol altra intervenció
a béns d'interès cultural o catalogats que contravengui el que
disposen els articles 28.2, 30, 34, 37.3, 39, 42 i 43.

e) La realització d'excavacions, prospeccions i altres
actuacions arqueològiques, geològiques i paleontològiques, sense
l'autorització administrativa corresponent, quan s'incompleixi el
que preceptuen els articles 49.1 i 2, i 50, o si s'escau, les
condicions que s'hi fixin.

f) Les obres de remoció de terres, de demolició o
qualssevol altres realitzades amb posterioritat en el lloc on s'hagi
produït una troballa casual d'objectes arqueològics que no s'hagués
comunicat immediatament a l'Administració competent.

g) La manca de comunicació a les administracions
públiques competents de les subhastes que afectin béns del
patrimoni cultural.

h) L'incompliment del deure de permetre l'accés
d'inspectors i investigadors, i la visita pública als béns d'interès
cultural.

i) L'incompliment de les obligacions de comunicació del
descobriment de restes arqueològiques i de lliurament dels béns
trobats.

j) L'incompliment de la suspensió d'obres amb motiu del
descobriment de les restes arqueològiques i de les suspensions
d'obres acordades per l'administració competent.

k) L'ús no autoritzat de detectors de metalls als béns
d'interès cultural o catalogats.

Article 101. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

a)L'incompliment per part dels propietaris , titulars de
drets reals o posseïdors dels béns integrants del patrimoni cultural
dels deures establerts en els articles 9.2, 33.1 i 2.

b)La retenció il•lícita o el dipòsit indegut de documents
integrants del patrimoni documental o bibliogràfic.

c) La manca de comunicació a les administracions
públiques competents de les dades o la informació exigida en els
articles 3.1, 7.3, 11.2, 16.2, 31.2, 38.1, 41, 42.2, 49.2, 57, 58.1, 59.1.

d) L'obstaculització injustificada de les vies d'accés als
béns immobles del patrimoni cultural establertes per les
administracions públiques competents.

e) L'ocultació a les administracions públiques competents
de dades relatives als aspectes històrics, científics o artístics dels
béns integrants del patrimoni cultural.

f) La col•locació de publicitat, instal•lacions o elements
no autoritzats a monuments, edificis o elements arquitectònics
declarats béns d'interès cultural o catalogats.

g) Qualsevol altre incompliment dels deures establerts en
aquesta Llei que suposi un dany d'escassa entitat o perjudiqui
lleugerament el patrimoni cultural.

Article 102. Desenvolupament de disposicions.

Les administracions públiques competents podran
desenvolupar les disposicions d'aquest capítol, sense introduir noves
infraccions ni alterar la naturalesa de les que la Llei preveu, per tal
de identificar de manera més precisa les conductes mereixedores de
sanció.
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Capítol segon: responsabilitat de les infraccions.

Article 103. Responsabilitat.

1. Són responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que siguin autores de les conductes o
omissions descrites en els articles precedents.

2. Seran també responsables, si s'escau:

a) Els propietaris, titulars de drets reals o posseïdors dels
béns en què es realitzi la conducta infractora, quan la consentin
expressament o tàcitament i no adoptin les mesures necessàries
per impedir el dany en els béns del patrimoni cultural.

b) Els promotors, constructors i tècnics directors de les
obres o intervencions considerades il•lícites d'acord amb aquesta
Llei, pel que fa a la seva execució o a l'incompliment de les ordres
administratives de suspensió.

c) Els professionals i tècnics autors dels projectes
d'obres que impliquin la destrucció o la deterioració del patrimoni
cultural.

d) Els tècnics que emetin informe favorable sobre les
llicències, les autoritzacions i els projectes d'obres que impliquin
la destrucció o la deterioració del patrimoni cultural, el contingut
dels quals sigui manifestament constitutiu d'infracció d'acord amb
aquesta Llei.

e) Les autoritats i els membres de les corporacions
locals, o d'òrgans col•legiats, que autoritzin o votin favorablement
llicències, autoritzacions i projectes d'obres el contingut dels quals
sigui manifestament constitutiu d'infracció d'acord amb aquesta
Llei.

3. Són també responsables de les infraccions d'aquesta
Llei els qui, coneixent l'incompliment de les obligacions que s'hi
estableixen, n'obtenen un benefici.

Article 104. Gradació de la responsabilitat.

1. Es prendran en consideració com a circumstàncies
modificatives de la responsabilitat, a l'efecte d'atenuar o agreujar
les sancions que corresponguin, les següents:

a) El valor del bé objecte de l'acció infractora.

b) El dany econòmic, social, històric, artístic o simbòlic
causat, com també el benefici obtingut amb la conducta infractora.

c) El grau d'intencionalitat o de reiteració.

d)La reincidència.

e)La negativa a col•laborar amb les administracions
públiques competents o a complir les ordres de suspensió d'obres
il•lícites.

f) La reparació espontània dels danys causats.

2. Hi haurà reincidència quan, en els quinze darrers
anys, l'autor dels fets hagi estat sancionat per qualsevol infracció
en matèria de patrimoni cultural.

Article 105. Responsabilitats administratives.

Les responsabilitats administratives que es derivin del
procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a
l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix a
l'estat originari, com també amb la indemnització pels danys i
perjudicis causats al patrimoni cultural de titularitat pública.

Capítol tercer: sancions.

Article 106. Classificació de les sancions.

1. Les infraccions a què es refereix aquest títol, sempre
que els danys causats puguin ser valorats econòmicament o el
responsable n'obtengui un benefici econòmic, se sancionaran amb
multa d'entre una i quatre vegades el valor del dany o del benefici.

2. En la resta de casos, s'imposaran les sancions següents:

a) Infraccions molt greus: multa de 25.000.001 a
100.000.000 de pessetes.

b) Infraccions greus: multa d'entre 1.000.001 a 25.000.000
de pessetes.

c) Infraccions lleus: multa d'entre 100.000 a 1.000.000 de
pessetes.
 
Article 107. Incompliment d'autorització.

Els beneficiaris de qualsevol autorització per realitzar
intervencions  arqueològiques o paleontològiques que incompleixin
les obligacions o condicions establertes a l'atorgament de
l'autorització o al que es  disposa en la present llei i normativa de
desenvolupament, no podran obtenir noves autoritzacions dins un
termini de tres anys, comptadors des de la resolució sancionadora.

Article 108. Òrgans competents.

1. La imposició de les sancions previstes en els articles
anteriors,  independentment de la competència per a la iniciació i la
tramitació del procediment sancionador, correspon als òrgans
següents:

a) Als plens dels ajuntaments, la competència per
sancionar les infraccions lleus, excepte si els municipis són de
menys de 15.000 habitants, cas en què la competència serà dels
plens dels consells insulars.

b) Als plens dels consells insulars, la competència per
sancionar les infraccions greus i molt greus.

2. El reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat
per part de l'infractor, comunicat a l'administració competent abans
de la iniciació del corresponent procediment sancionador, o en
qualsevol moment de la seva tramitació anterior a la notificació de
la proposta de resolució, reduirà en un vint per cent la quantia de la
multa que s'ha d'imposar.
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Capítol quart: prescripció de les infraccions i sancions.

Article 109. Prescripció.

1. Les infraccions establertes en aquest títol prescriuran
als cinc anys, llevat de les molt greus, que ho faran als deu.

2. Les sancions fixades en aquest títol prescriuran a
l'any, llevat de les imposades per infraccions molt greus, que ho
faran als tres anys.

Capítol cinquè: procediment.

Article 110. Procediment.

L'exercici de la potestat sancionadora en la matèria
objecte d'aquesta Llei exigirà el procediment previst amb caràcter
general per l'administració competent, sense perjudici del que
estableixen els articles següents.

Article 111. Competència per iniciar els procediments.

Sense perjudici del que disposa l'article 108, la
competència per iniciar i instruir els procediments sancionadors
correspon:

a) En el cas d'infraccions lleus, als ajuntaments, en els
municipis de més de quinze mil habitants, i als consells insulars
en els restants supòsits.

b) En el cas d'infraccions greus i molt greus, als consells
insulars.

Article 112. Mesures de protecció.

1. Les administracions responsables de la tramitació dels
procediments sancionadors adoptaran, mitjançant resolució
motivada, les mesures de protecció i conservació dels béns
integrants del patrimoni cultural tan aviat com tenguin notícia que
es realitzen, o s'han realitzat, actuacions constitutives d'infracció
administrativa, sense que sigui necessària l'adopció prèvia de
l'acord d'iniciació del procediment.

2. Aquestes mesures provisionals podran ser revisades
o completades durant la tramitació del procediment.

3. L'òrgan competent per imposar la sanció pot acordar,
com a sanció accessòria, el comís dels materials i estris emprats
en l'activitat il•lícita.

Article 113. Suspensions.

1. El consell insular corresponent suspendrà qualsevol
obra o intervenció il•lícita en els béns d'interès cultural o
catalogats, com també en les zones on s'hagin trobat restes
arqueològiques o paleontològiques.

2. Quan les obres o intervencions puguin ser
constitutives d'una infracció greu o molt greu, l'administració
responsable de la tramitació del procediment sancionador podrà
ordenar, com a mesura de cautela, la immobilització, el precinte
o el dipòsit dels materials i instruments emprats en les dites obres
o intervencions.

Article 114. Dipòsit cautelar.

Les administracions públiques competents podran acordar
el dipòsit cautelar dels béns integrants del patrimoni cultural que es
trobin en possessió de persones que es dediquen a comercialitzar-
los, si no poden acreditar l'adquisició lícita.

Article 115. Publicació de les multes.

L'administració pública competent ordenarà anualment la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de la
relació de persones físiques i jurídiques a les quals s'hagin imposat
multes superiors als cinc milions de pessetes, sempre que la sanció
hagi esdevingut ferma.

Disposició addicional primera.

1. Els béns radicats a les illes Balears que hagin estat
declarats d'interès cultural, o hagin estat inclosos en l'Inventari
general de béns mobles, d'acord amb la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament la
consideració de béns d'interès cultural i de béns catalogats del
patrimoni cultural de les illes Balears.

2. Els béns referits en l'apartat anterior seran inscrits
d'ofici en els registres corresponents.

Disposició addicional segona.

1. El Pla territorial parcial de la serra de Tramuntana a què
es refereix l'article 9 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, inclourà
entre les seves determinacions, a més de les assenyalades en l'article
17 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril, les següents:

a) Normes específiques de protecció dels béns immobles
integrants del patrimoni cultural.
  

b) Delimitació dels espais d'interès arqueològic.

c) Regles de protecció dels valors paisatgístics i
determinació de miradors i d'altres llocs de contemplació.

d) Directrius constructives tendents a assegurar la
pervivència de l'arquitectura tradicional de la zona.

2. En començar a vigir el Pla esmentat en l'apartat
anterior, quedarà definitivament sense efecte la declaració de la
serra de Tramuntana com a paratge pintoresc.

3. Les competències derivades de la declaració de paratge
pintoresc s'entenen assumides per la Comissió Insular del Patrimoni
Històric o Cultural de Mallorca fins que entri en vigor el Pla
territorial parcial de la serra de Tramuntana.

Disposició addicional tercera.

L'exportació de béns integrants del patrimoni cultural es
regirà per la legislació de l'Estat.

Disposició addicional quarta.

En el termini de sis mesos, comptadors des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei, es constituirà la Comissió Mixta a què fa
referència l'article 4. En igual termini s'hauran de constituir la Junta
Interinsular del Patrimoni Cultural i la Comissió de  Valoració.
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Disposició addicional cinquena.

S'entendran desestimades les sol•licituds formulades pels
interessats en els procediments regulats en aquesta Llei una
vegada que hagi transcorregut el termini legal o
reglamentàriament assignat per dictar resolució.

Disposició transitòria primera.

Els procediments regulats en aquesta Llei, que s'hagin
iniciat abans de la seva entrada en vigor, es regiran d'acord amb
la normativa anterior.

Disposició transitòria segona.

En el termini de tres mesos, comptadors des de l'entrada
en vigor d'aquesta Llei, els consells insulars constituiran les
respectives comissions insulars del patrimoni històric o cultural.

Disposició derogatòria única.

1. Queden derogades les normes d'igual o inferior rang
que contradiguin o s'oposin al que disposa aquesta Llei.

2. Queden derogades expressament les disposicions
següents:

a) La Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment
del patrimoni històric de les illes Balears.

b) El Decret 94/1991, de 31 d'octubre, pel qual es regula
la declaració dels béns d'interès cultural de la CAIB, d'acord amb
la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
i amb el RD 111/1986, de dia 10 de gener, de desenvolupament
parcial de l'esmentada Llei, atesa la sentència del Tribunal
Constitucional 17/1991, de dia 31 de gener, i pel qual es crea el
Registre de Béns d'Interès Cultural de la CAIB, com també
l'Inventari del patrimoni cultural moble d'aquesta Comunitat.

c) El Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen
les comissions de patrimoni historicoartístic i les posteriors
modificacions d'aquestes.

d) El Decret 18/1994, de 23 de febrer, de creació de la
Comissió en matèria d'Arqueologia i Etnologia de les Balears.

Disposició final primera.

En el termini d'un any, comptador des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei, el Govern de la Comunitat Autònoma haurà
de presentar al Parlament un projecte de llei regulador dels arxius,
biblioteques i museus.

Disposició final segona.

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma per
dictar les disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta
Llei que siguin necessàries i, en particular, actualitzar per decret
la quantia de les sancions fixades en l'article 106.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà del dia en què
s'hagi publicat en el BOCAIB.

Palma, 11 d'octubre de 1996
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
El president:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 5518/96, pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de
la Llei 10/1988.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
18 de febrer del 1997, a les 13 hores.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió d'11
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

25.- Aprovació del Projecte de llei pel qual s'afegeix un
nou apartat a l'article 8 de la Llei 10/1988, de 20 d'octubre, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual s'afeieg un
nou apartat, el número 3, a l'article 8 de la Llei 10/1988, de 20
d'octubre, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte de llei pel
qual s'afeieg un nou apartat, el número 3, a l'article 8 de la Llei
10/1988, de 20 d'octubre, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat, amb el vist-i-plau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell, a Palma, dia 16 d'octubre del 1996.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.
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D) 
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL S'AFEGEIX UN NOU

APARTAT, EL NÚMERO 3, A L'ARTICLE 8 DE LA LLEI
10/1988, DE 20 D'OCTUBRE, DE COORDINACIÓ DE LES

POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS

La Constitució espanyola, a l'article 148, conté la relació
de les matèries que podran assumir com a competències
exclusives  les comunitats autònomes i, entre aquestes, es refereix
a "la coordinació i totes les altres facultats en relació amb les
policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica".

El nostre Estatut d'autonomia, aprovat per la Llei
orgànica 2/1993, de 25 de febrer, recull la mateixa competència,
i l'atribueix i la lliga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
com feia el text constitucional, als termes que una llei orgànica
estableixi sobre aqueixa matèria concreta.

El text anunciat es plasmà, definitivament, en la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat,
que, a l'article 39, estableix quines són les funcions que
corresponen a les comunitats autònomes en relació amb les
policies locals en l'àmbit territorial propi. Entre aquestes funcions,
interessa destacar les que estableixen les Normes Marc a les quals
s'han d'ajustar els reglaments de les policies locals i les que fixen
els criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat de les
policies locals, amb determinació dels diversos nivells educatius
exigibles per a cada categoria.

En ús de les facultats atribuïdes per la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, la Comunitat Autònoma elaborà la Llei 10/
1988, de 26 d'octubre, de coordinació de les Policies Locals de les
illes Balears.

En els articles 5 i 6 d'aquesta Llei de Coordinació de les
Policies Locals es referma que, en relació amb les policies locals
de l'àmbit territorial de les illes Balears, correspon a la Comunitat
Autònoma la fixació de mitjans i sistemes de selecció per a
l'ingrés en aquest institut armat de naturalesa civil, així com la
regulació, mitjançant les Normes Marc pertinents, dels criteris per
a la selecció, formació, promoció i mobilitat dels membres de les
policies locals.

D'altra banda, l'article 8.2, del mateix text legal, indica
que les convocatòries per a l'accés als cossos de la policia local de
les illes Balears s'hauran d'ajustar a les bases i als programes
mínims que el Govern de la Comunitat Autònoma estableixi.

Recentment, la Llei 1/1996, de 23 d'abril, ha modificat
l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el sentit que a
les proves selectives d'accés a les places de l'Administració en
l'àmbit territorial de les Illes Balears s'ha d'acreditar el
coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma
quant a expressió oral i/o escrita.

Tal circumstància, de vertadera rellevància, ja que
estableix el caràcter obligatori de l'acreditació d'un determinat
nivell de coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat
Autònoma per a l'accés a qualsevol plaça de l'Administració en
l'àmbit territorial de les illes Balears, fa necessari que
l'Administració Autonòmica mateixa es plantegi, en aquest
moment, la conveniència de traslladar, expressament, la
constància d'aquesta exigència  a les normes específiques que
regulen l'accés als cossos de la policia local de les Illes Balears.

Atès això, resulta oportuna l'addició d'un apartat nou a
l'article 8 de la Llei 10/1988, de 26 d'octubre, de coordinació de
les Policies Locals de les Illes Balears.

Article únic

S'afegeix un apartat, el numerat amb el 3, a l'article 8 de
la Llei 10/1988, de 20 d'octubre, de coordinació de les Policies
Locals de les Illes Balears, amb el contingut literal següent:

"3. En qualsevol cas, en les proves selectives s'haurà
d'acreditar el coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat
Autònoma quant a expressió oral i/o escrita, i respectar plenament
el principi de proporcionalitat  pel que fa a l'exigència d'un
determinat coneixement que haurà d'estar relacionat, en qualsevol
cas, amb les places o funcions de què es tracti."

Disposició addicional

1. S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè, per via reglamentària, faci les adaptacions
corresponents de les Bases i els Exercicis per a l'ingrés a les
diverses categories de la policia municipal de les illes Balears
segons el que disposa aquesta Llei.

2. L'adaptació a què es refereix l'apartat anterior s'haurà
de fer en el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les normes o disposicions de rang igual
o inferior que s'oposin al que regula la present Llei.

Disposició final

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

Palma, 11 d'octubre del 1996.
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA , relativa a política de
prevenció i atenció contra les drogodependències. (Mesa de 19 de
novembre del 1996).

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, interpel•la el Govern sobre la política de prevenció i
atenció contra les drogodependències.

Palma, a 12 de novembre del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5869/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4607/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a accions prioritàries del Govern davant la propera assumpció de
competències en matèria d'Universitat. (Mesa de 19 de novembre
del 1996).

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb l'article 153 del Reglament del Parlament

de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la moció següent, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4607/96, relativa a accions prioritàries del Govern davant la
propera assumpció de competències en matèria d'Universitat.

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda sol•licitar al Magnífic
Rector de la Universitat de les Illes Balears la seva compareixença
davant la Comissió d'Educació, Cultura i Esports, per tal
d'explicar els projectes de l'equip rectoral i les necessitats de la
UIB.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió d'estudi no permanent amb la finalitat de promoure en el
seu si un debat en profunditat sobre els criteris i objectius generals
de la política universitària dels propers anys.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a què presenti
abans de tres mesos el projecte de Llei del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

Palma, a 14 de novembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5745/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals
proposats per la inclusió en la xarxa europea Habitat 2000. (Mesa de
19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5828/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost del
transport del president del Govern en helicòpter. (Mesa de 19 de
novembre del 1996).

 RGE núm. 5829/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
ocasionades per la celebració de la diada autonòmica del 1996.
(Mesa de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5831/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deutes
dels ajuntaments amb el Govern de la Comunitat Autònoma. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5842/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1220175120060125 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5843/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1310145511162000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5844/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1311445500762000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5845/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1511253120160100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5846/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1500253120260100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5847/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1500253120364000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5848/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1720051210060000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).
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 RGE núm. 5849/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1700251310060100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5850/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1720051320061100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5851/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1720251420060100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5852/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
172025142006102 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5853/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1702251420061100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5854/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
3120061250064000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5855/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
3120042200064009 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5856/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
3120032200064010 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5857/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
3120032200064000 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5858/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
7210044100061120 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
7210051200060100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5860/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
7210051200061100 dels pressuposts generals de l'any 1995. (Mesa
de 19 de novembre del 1996).

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Quina és la relació d'espais naturals proposats pel Govern
balear per ser inclosos a la xarxa europea Habitat 2000?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que el Govern de les Illes Balears, en resposta a la
pregunta parlamentària formulada per aquest diputat, RGE núm.
4561/96, informa de la utilització d'un helicòpter per part del
president del Govern per assistir a la inauguració del complex
hoteler Playa-Club de Ciutadella i que el seu cost va ser de 0
pessetes.

Quin cost ha tingut el transport del president del Govern
del complex hoteler Playa-Club de Ciutadella a un acte que va tenir
el mateix dia a la ciutat de Palma?

A quina partida ha estat imputada aquesta despesa?

Palma, a 11 de novembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila 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 escrita.

Atesa la resposta del Govern de les Illes Balears a la
pregunta parlamentària presentada per aquest diputat, relativa al
detall de les despeses ocasionades per la celebració de la diada
autonòmica del 1996, pensa el Govern que aquestes despeses estan
suficientment justificades, atesa la baixa participació ciutadana i la
poca incidència que la diada autonòmica té a cadascuna de les Illes?

Palma, a 13 de novembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els deutes i per quina conceptes són els que
tenen cadascun dels ajuntaments amb el Govern de la Comunitat
Autònoma?

Palma, a 13 de novembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1220175120060125 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1310145500162000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1311445500762000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120160100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120260100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120364000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720051310060000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1700251310060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720051320061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720251420060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720251420060102 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1702251420061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120061250064000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064009 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064010 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.



BOPIB núm.74 - 22 de novembre del 1996 2003

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064000 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210044100061120 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210051200060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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.

Quines inversions ha realitzat a les illes d'Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210051200061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5746/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació del
Conveni amb Múrcia i València en matèria de turisme. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5747/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació
parlamentària del Conveni amb Múrcia i València en matèria de
Turisme. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de
novembre del 1996).

 RGE núm. 5748/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càncer per
sobreexposició a l'amiant. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 19 de novembre del 1996).

 RGE núm. 5749/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edificis
contaminats per amiant. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 19 de novembre del 1996).

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba l'anunciat conveni marc de
col•laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
regió de Múrcia i la Generalitat valenciana en matèria de turisme?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Ple.

Quan preveu el Govern sotmetre a consideració del
Parlament el conveni marc de col•laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la regió de Múrcia i la Generalitat
valenciana en matèria de turisme?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

S'han produït a les Illes Balears casos de càncer de
pleura o càncer de pulmó atribuïbles a sobreexposició per amiant?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha avaluat el Govern l'existència a les Illes Balears
d'edificis perillosos per a la salut per contaminació per amiant?

Palma, a 12 de novembre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5868/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recollida d'olis usats d'embarcacions, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 19 de novembre
del 1996).

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La recollida d'olis usats de tota procedència, s'ha incrementat
notablement durant els darrers anys a les Illes Balears, de tal manera
que l'any 1995 es recolliren 1.564.000 quilos, els quals es varen
eliminar mitjançant incineració, amb recuperació d'energia a
indústries autoritzades, especialment a diverses teuleres.

L'èxit en la recollida ha estat possible gràcies a la col•laboració
interinstitucional i la creació d'un creixent estat d'opinió entre els
ciutadans que els ha fet favorables participar de manera activa en les
actuacions per evitar la contaminació i, concretament, en la
recollida selectiva de productes altament contaminants com són els
olis. En aquest sentit, cal destacar que la proliferació de punts de
recollida escampats per tot el territori ha contribuït a fer possible la
retirada d'una quantitat important d'olis emprats, tant de cotxes,
maquinària diversa, restaurants,...

No obstant això, el Govern de les Illes Balears, en resposta a una
pregunta parlamentària, reconeixia que resta pendent l'elaboració
d'un pla de recollida dels olis procedents d'embarcacions. La
possibilitat de realitzar una campanya que incentivi la recollida dels
olis usats procedents d'embarcacions a través de la instal•lació de
punts de recollida ubicats en els propis ports esportius, a la vegada
que es garanteix el seu transport, no contribuiria al manteniment
d'un medi ambient no contaminat al medi marí.

L'experiència de a recollida d'olis emprats, així com la d'altres
productes altament contaminats, indica que el fet d'apropar la
recollida als punts on es generen els productes contaminants és vital
per l'èxit de la recollida.

La instal•lació de dipòsits de recollida d'olis emprats als ports
esdevindria, sens dubte, un avança en aquesta qüestió.

És per la qual cosa que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei

El parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar durant
l'any 1997 un pla de retirada d'olis usats procedents d'embarcacions,
per la qual cosa instal•larà punts de recollida del mateix a tots els
ports de les Illes Balears, a la vegada que promourà la seva recollida
i eliminació posterior.

Menorca, a 14 de novembre del 1996.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 5887/96, del Govern de la CA , relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre la situació de l'empresa pública Seamasa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la proposició no de llei RGE núm.

5414/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5838/96, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, mitjançant el qual sol•licita la retirada de la
proposició no de llei de referència, relativa a l'oficialitat de la
llengua catalana en la Universiada de Palma de Mallorca del 1999,
publicada en el BOPIB núm. 71, de 5, de novembre del 1996.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per

a la tramitació del Pla integral d'atenció a la infància i a
l'adolescència amb risc (1996-1999) i habilitació de terminis 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, conformement amb l'establert a
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, a la vista de l'escrit RGE
núm. 5823/96, presentat pels membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, acorda de convocar sessions extraordinàries per a la
tramitació del pla de referència, la data de les quals es fixarà
oportunament; i, consegüentment, habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a la seva tramitació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, restà assabentada dels escrits RGE
núms. 5825/96, 5834/96, 5836/96, 5837/96, presentats pel Grup
Parlamentari Popular, i 5870/96, presentat pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant els quals es
comuniquen les substitucions següents:

Comissió d'Economia:
L'Hble. Sra. Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana substituirà

l'Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera.

Comissió de Cultura:
L'Hble. Sra. Maria Salom i Coll substituirà l'Hble. Sra.

Joana Aina Vidal i Burguera.

Comissió d'Assumptes Socials:
L'Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni substituirà l'Hble. Sra.

Joana Aina Vidal i Burguera.

Comissió de l'Estatut dels Diputats:
L'Hble. Sr. Maurici Rovira i de Alós substituirà l'Hble. Sra.

Joana Aina Vidal i Burguera.

Comissió no permanent encarregada de redactar un
informe-estudi sobre l'abast competencial de les Comunitats
Autònomes:

L'Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni substituirà l'Hble. Sra.
Joana Aina Vidal i Burguera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa al fet que l'Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera

deixa de pertànyer al Grup Parlamentari Popular i queda adscrita al
Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5824/96, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual s'informa que l'Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera deixa de
pertànyer al Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes
Balears; i de la consegüent adscripció al Grup Parlamentari Mixt,
amb efectes de dia 13 de novembre d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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