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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de març del
1999, s'aprovà la Llei de creació del col•legi professional de
protètics dentals de les Illes Balears.

Palma, a 30 de març del 1999
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

LLEI DE CREACIÓ DEL COL•LEGI PROFESSIONAL DE
PROTÈTICS DENTALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 11.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
segons la redacció donada per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de
gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de les
Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i
execució en matèria de corporacions de dret públic representatives
d'interessos econòmics i professionals, que s'hauran d'exercir dins
el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

En desplegament d'aquest precepte s'aprovà la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de Col•legis professionals de les Illes
Balears.

La creació dels col•legis professionals, segons l'article
3, haurà de fer-se per Llei, i la proposta d'iniciativa legislativa
podrà ésser instada per la majoria dels professionals interessats.
Aquesta petició l’ha feta l'Associació de Protètics dentals de
Balears, en compliment d'un acord de la seva Assemblea General
Extraordinària, conjuntament amb la majoria de titulats no
associats.

La Llei 10/1986, de 17 de març, que regula la professió
d'odontòlegs i d'altres professions relacionades amb la salut
dental, reconeix la professió de protètic dental amb el títol
corresponent a formació professional de segon grau i estén el seu
àmbit d'actuació al disseny, preparació, elaboració, fabricació i
reparació de pròtesis dentals mitjançant la utilització dels
productes, els materials, les tècniques i els procediments idonis,
d'acord amb les indicacions i prescripcions dels metges
estomatòlegs o odontòlegs.

Aquesta Llei ha estat conseqüència del desplegament del
Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, i l'Ordre de 14 de maig de
1997 del Ministeri de la Presidència que estableixen el
procediment adequat perquè els protètics dentals que exercien la
professió abans de l'entrada en vigor de la Llei 10/1986, de 17 de
març, puguin ser habilitats per desenvolupar les funcions
establertes al  Reial decret esmentat. Així mateix, el Reial decret
541/1995, de 7 d'abril, estableix el títol de tècnic superior en
pròtesis dentals.

Als darrers anys la professió de protètic dental ha adquirit
unes competències específiques que la diferencien d'altres
col•lectius de professionals sanitaris. Així doncs, la necessària i
efectiva atenció de tota la població, en matèria de salut dental,
justifica la creació del Col•legi Professional de Protètics Dentals de
les Illes Balears, i que es doti aquest col•lectiu amb l'organització
necessària per a la defensa dels interessos professionals i generals.

Article 1.

Es crea el Col•legi Professional de Protètics Dentals de les
Illes Balears com a corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment de les seves
finalitats.
La seva estructura interna i el seu funcionament hauran d'ésser
democràtics, i es regirà, en les seves actuacions, per la normativa
bàsica estatal en matèria de col•legis professionals, per la Llei
10/1998, de 14 de desembre, per aquesta Llei de creació i pels seus
propis estatuts i la resta de normes internes i per totes aquelles que
hi siguin de general o subsidiària aplicació.

Article 2.

Seran admesos com a membres del Col•legi Professional
de Protètics Dentals de les Illes Balears aquells qui, de conformitat
amb la Llei 10/1986, de 17 de març, reguladora de la professió
d'odontòlegs i d'altres professions relacionades amb la salut dental,
es trobin en possessió del títol de formació professional de segon
grau de protètic dental, així com els que, havent exercit la professió
abans de l'entrada en vigor d’aquesta Llei, es trobin habilitats per
continuar-ne amb l’exercici, d'acord amb el Reial decret 1594/1994,
de 15 de juliol, i aquells altres professionals que es trobin en
possessió del títol de tècnic superior en pròtesis dentals establert pel
Reial decret 541/1995, de 7 d'abril.

Article 3.

L'àmbit territorial del Col•legi és el de les Illes Balears.

Article 4.

Per a l'exercici de la professió de protètic dental a les Illes
Balears, serà requisit indispensable la incorporació al Col•legi
Professional de Protètics Dentals de les Illes Balears, sense
perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal.

Disposicions transitòria primera.

L'Associació de Protètics Dentals de Balears, en el termini
de sis mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d’aquesta Llei,
haurà d'aprovar uns estatuts provisionals, que regulin:

a) Els requisits per a l'adquisició de la condició de
col•legiat, condició que permetrà participar en l'Assemblea
Constituent del Col•legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l'Assemblea Constituent, la convocatòria de la qual es publicarà al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i als diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
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Disposicions transitòria segona.

L'Assemblea Constituent haurà de:

a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l'Associació de Protètics Dentals.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col•legi.
c) Procedir a l'elecció de les persones que hauran d'ocupar els
càrrecs corresponents als òrgans col•legials.

Disposicions transitòria tercera.

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament
amb el certificat de l'acta de l'Assemblea Constituent, s'hauran de
trametre a l'òrgan competent de l'Administració de les Illes
Balears perquè es pronunciï sobre la seva legalitat, i ordeni que es
publiquin al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposicions transitòria quarta.

El Col•legi Professional de Protètics Dentals de les Illes
Balears adquirirà la capacitat plena d'actuar des de la constitució
dels seus òrgans de govern.

Disposició final

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

Palma, 30 de març del 1999.
La secretària primera del Parlament:
Mª Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de març del
1999, s'aprovà la Llei d'atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria
d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

Palma, a 30 de març del 1999
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

B) 

LLEI D’ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS
INSULARS DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA
EN MATÈRIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES.

Exposició de motius

El dia 1 de gener del 1996 tingué efectivitat l’atribució
de competències als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria d’activitats classificades,
d’acord amb el que estableix la Llei 8/1995, de 30 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, que regulava el
procediment, les infraccions i les sancions corresponents.

Paral•lelament, el Reial Decret 122/1995, de 27 de gener,
de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a les
Illes Balears en matèria d’espectacles, en el desplegament del que
disposa l’article 10.27 de l’Estatut d’Autonomia, va articular la
forma i les condicions en què es podia fer aquest traspàs, així com
les funcions que quedaven en reserva de l’Estat i aquelles que
havien d’exercir-se en cooperació entre ambdues administracions.
Una vegada assumides aquestes competències pel Decret 21/1995,
de 23 de febrer, sembla adient, al seu torn, traspassar determinades
competències de funcions i serveis en aquesta matèria als òrgans de
govern i administració de cada territori insular, als efectes d’evitar
la duplicitat de procediments i de complir el manament
constitucional d’eficàcia en l’actuació administrativa, ja que amb la
gestió d’aquests òrgans es pot  contribuir a una prestació de serveis
més eficaç, atesa la proximitat d’aquests amb el ciutadà. Aquest és,
doncs, l’objecte d’aquesta llei, que al mateix temps haurà de ser
respectuosa amb les potestats que corresponen a l’Estat en l’ús del
títol de concessions de seguretat pública, amb les funcions que
corresponen al Govern de les Illes Balears i amb les de cooperació
i coordinació que hi ha entre ambdues administracions.

Actualment, les Illes Balears no tenen cap norma
dispositiva pròpia en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives, per la qual cosa, d’acord amb el que estableixen els
apartats 1 i 2 de la disposició transitòria quarta de l’Estatut
d’Autonomia, romandrà vigent el Reial Decret 2816/1982, de 27
d’agost, pel qual s’aprovà el Reglament general de policia
d’espectacles públics i activitats recreatives; és a dir, els
espectacles, les activitats esportives o recreatives i els establiments
destinats al públic que es relacionen a l’annex nomenclàtor de la
normativa estatal esmentada abans, amb independència del fet que
siguin de titularitat pública o privada, i que es proposin o no finalitat
lucrativa.

Les Illes Balears són una realitat geogràfica i històrica
plural, desigual i diversa, d’articulació difícil en un sistema conjunt
d’institucions polítiques administratives. Per donar satisfacció a la
voluntat d’autogovern de cada illa, articulada com un sistema de
cooperació harmònica de caire interinsular, i en aplicació de l'article
39 de I'Estatut d’Autonomia i de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat les deu
lleis d’atribució de competències als consells insulars de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, i les vuit al Consell Insular de Mallorca,
següents:

1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i
habitabilitat.

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

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

4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social.

5. La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles.
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6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports.

7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les
infraccions i sancions.

8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació turística.

9. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment
i adopció de menors.

10. La Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.

Aquesta llei d'atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives, constitueix una passa
més en les transferències als consells insulars.

Article 1. Objecte de la llei.

S’atribueixen als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i amb caràcter
de pròpies, les competències executives i de gestió assumides pel
Govern de les Illes Balears, en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives, de conformitat amb el que estableixen els
articles 39.28 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i 12.3
de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars.

El Govern de les Illes Balears es reserva les potestats
genèriques i especifiques determinades a l’article 3 d’aquesta llei.

Article 2. Competències que es transfereixen.

Es transfereixen als Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera les competències següents:

1. Informar els expedients relatius a edificis, locals o
recintes destinats a espectacles públics, activitats recreatives i a
establiments de concurrència pública, tramitats pels ajuntaments,
d’acord amb el que es disposi reglamentàriament.

2. Autoritzar espectacles, diversions, serveis o activitats
recreatives de caràcter extraordinari, singulars o excepcionals, a
locals en què la seva llicència no els empari.

3. Autoritzar espectacles o activitats recreatives que
siguin de caràcter benèfic, aquells organitzats per associacions
inscrites i aquells que pretenguin gaudir de protecció oficial.

4. Autoritzar espectacles, activitats recreatives o
activitats singulars o excepcionals que no es trobin genèricament
o especialment reglamentats, o que per les característiques que
tenen no puguin acollir-se a les normes dels reglaments dictats.

5. Autoritzar activitats recreatives, curses, caravanes o
manifestacions esportives que en dur-se a terme transcorrin per més
d’un terme municipal, en el respectiu àmbit insular.

6. La potestat inspectora i sancionadora en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives.

7. Totes aquelles que, sense estar previstes en aquesta llei,
no hagin estat expressament reservades.

Article 3. Potestats genèriques i específiques que
corresponen al Govern de les Illes Balears.

Corresponen al Govern de les Illes Balears les potestats,
els serveis, les funcions i les actuacions genèriques següents:

1. Casinos, jocs i apostes.

2. Espectacles taurins.

3. La gestió i execució d’espectacles públics o activitats
recreatives, quan afectin més d’un ens insular.

4. Els espectacles o activitats recreatives organitzats pel
Govern de les Illes Balears.

5. Representar les Illes Balears en qualsevol manifestació
extracomunitària o supracomunitària.

6. La coordinació amb l’Administració, general o
perifèrica, de l’Estat en aquells aspectes de la seva activitat
reglamentària normativa que afectin la seguretat pública.

7. La coordinació dels consells insulars en l’exercici de les
competències transferides, d’acord amb el que disposa el capítol VI
de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars.

8. La gestió de les estadístiques autonòmiques.

9. La gestió i custòdia del Registre de les Illes Balears
d’empreses i de locals en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives.

Article 4. Normativa reguladora.

1. En l’exercici de les competències que atribueix aquesta
llei, els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera
ajustaran el seu funcionament al règim que s’estableix en aquesta,
de la mateixa manera que en la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, i en la legislació emanada del Parlament de
les Illes Balears que els sigui d’aplicació o, subsidiàriament, en la
legislació estatal.

2. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera tindran potestat reglamentària per regular l’organització
i el funcionament propis.

3. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera , en l’ús de la potestat reglamentària organitzativa,
determinaran la competència dels diversos òrgans de la corporació
insular en l'exercici d'aquesta atribució de competències, i podran
establir òrgans desconcentrats per a la seva execució i gestió, en
fixaran l’organització, la composició, i el funcionament, així com
la tramitació i l'execució dels seus acords i la impugnació,
mitjançant recurs d’alçada, davant el ple del consell insular
corresponent.
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Article 5.- Òrgans per a l’exercici de la potestat
inspectora i sancionadora.

1. A les Illes de Menorca i d’Eivissa i de Formentera
l’òrgan per incoar els expedients sancionadors i per imposar les
sancions per infraccions lleus és el president del consell insular o
el conseller delegat, i per imposar les sancions per infraccions
greus o molts greus és el ple de la corporació insular, a proposta
del seu president o del conseller delegat.

2. A l’illa de Mallorca l’òrgan per incoar els expedients
sancionadors i per imposar les sancions per infraccions lleus i
greus és la conselleria competent en la matèria del Govern de les
Illes Balears, i per imposar les sancions per infraccions molt greus
és el Consell de Govern de les Illes Balears.

Això no obstant, el titular de la conselleria competent en
la matèria del Govern de les Illes Balears podrà delegar potestats,
totalment o parcialment, en un director general o en el secretari
general tècnic de la conselleria, amb les formalitats i limitacions
previstes a la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 6. Dels registres.

1. El Registre Autonòmic d’Empreses i Locals
d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives serà únic per a
totes les Illes Balears i la custòdia i gestió d’aquest s’encomanaran
a la conselleria competent en la matèria.

2. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, en l’àmbit territorial respectiu, crearan i gestionaran
els propis registres insulars d’empreses i locals d’espectacles
públics i activitats  recreatives, que tindran la mateixa estructura,
organització i funcionament que el Registre de les Illes Balears.

Article 7. Formes de coordinació i informació mútua.

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

Article 8. Cost efectiu.

1. El cost efectiu anual de l’atribució de les
competències a què fa referència aquesta llei puja a 29.937.692
pessetes per a l’any 1999.

El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de la taxa de variació interanual que experimenti
I’índex de preus al consum quant al capítol II i als costs indirectes.

2. La quantificació del cost efectiu s’ha fet de conformitat
amb les valoracions següents:

Consell Insular de Menorca:

Capítol I 14.580.749 PTA
Capítol II      388.097PTA
Total 14.968.846PTA

Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

Capítol I 14.580.749PTA
Capítol II      388.097 PTA
Total 14.968.846PTA

3. El cost efectiu, distribuït d’acord amb l’article 35 de la
Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, s’aplicarà als
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera d’acord amb
els percentatges i les quanties següents:

A) Consell Insular de Menorca:

Total: 14.968.846 PTA 
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50 %

B) Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

Total: 14.968.846 PTA 
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50%.

Article 9. Mitjans personals

Es transfereix als consells insulars, sota la seva capacitat
organitzativa, el personal següent:

I. Es traspassen al Consell Insular de Menorca les 3 places
següents:

1) Dos funcionaris de carrera o personal laboral.
 Grup: A/B; nivell 1, 2 o 3.
 Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.
II. Es traspassen al Consell Insular d’Eivissa i Formentera

les 3 places següents:

1) Dos funcionaris de carrera o personal laboral.
Grup: A/B; nivell 1, 2 o 3.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.
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Article 10. Control de la legalitat i impugnació dels
actes i acords dels consells insulars.

1. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera hauran de trametre a l'Administració de les Illes
Balears, en el termini de trenta dies posteriors a l’adopció
d’aquesta, una còpia o, si n’és el cas, un extracte dels actes i els
acords definitius de tots els òrgans de la corporació insular, dictats
en la matèria objecte d’aquesta transferència. També es podrà
lliurar aquesta informació mitjançant transmissió telemàtica, amb
els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin
la compatibilitat informàtica.

2. El Govern de les Illes Balears exercirà, si n'és el cas,
les facultats d’impugnació dels actes i acords dels Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera davant la jurisdicció
contenciosoadministrativa, quan considerin que incorrin en
infracció de l’ordenament jurídic.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Comissions paritàries

Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell
insular corresponent es crearà una comissió paritària, la missió de
la qual serà la de fer efectiu el traspàs que aquesta llei determina.

Segona. Subrogació dels consells insulars

Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera se subroguen, a partir de I’efectivitat de l’atribució de
les competències que preveu aquesta llei, en els drets i les
obligacions de l’Administració de les Illes Balears relatius a les
competències transferides.

Tercera. Dret d’opció dels funcionaris

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, procedents de l'Administració General de l’Estat o d'altre
organisme o institució pública o que hi hagin ingressat
directament, i que amb motiu de l’atribució de competències als
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera siguin
traspassats, mantindran els drets que els corresponguin, inclòs el
de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en igualtat de condicions
que la resta dels membres de la mateixa categoria o cos, perquè
així puguin exercir en tot moment el dret d’opció.

Quarta.  Convenis de col•laboració

Amb la finalitat que els Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera puguin executar de manera eficaç les
competències que aquesta llei els atribueix, podran atorgar-se
convenis de col•laboració entre el Govern de les Illes Balears i els
esmentats consells insulars, a petició d'aquests, i no suposaran cap
càrrega econòmica per a les administracions insulars.

Cinquena. Gratuïtat del Butlletí Oficial de les Illes
Balears

Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, dels anuncis, acords i altres documents exigits per
I'ordenament jurídic, com a conseqüència de l’exercici i la gestió
per part dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera de les competències atribuïdes per aquesta llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Expedients en tràmit.

1.- El Govern de les Illes Balears tramitarà tots els
expedients iniciats abans de l’efectivitat de l’atribució de
competències que estableix la present llei fins a l’acabament del
procediment que correspongui.

2.- Correspondrà al Govern de les Illes Balears la
competència per a resoldre els recursos administratius contra els
actes i acords dictats pels  òrgans d’aquest. 

Segona.  Representació i defensa judicial.

Correspondrà al Govern de les Illes Balears la
representació i defensa en judici dels recursos i de les accions
jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels seus propis
òrgans, abans que sigui efectiva l'atribució de les competències que
estableix aquesta llei, encara que el recurs s'interposi posteriorment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al
que estableix aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació governativa

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d’aquesta
llei.

Segona. Data d’efectivitat de l'atribució

En compliment del que estableix l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, es fixa el dia 15 de maig
de 1999 com a data d'efectivitat de l'atribució de competències, que
disposa aquesta llei.
     

Tercera. Entrada en vigor.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de març del 1999.
La secretària primera del Parlament:
Mª Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de març del
1999, s'aprovà la Llei d'atribució de competències al Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria
d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

Palma, a 30 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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C) 

LLEI D’ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS
INSULARS DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA
EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I
ARTESANIA.

Exposició de motius

I

La Constitució Espanyola del 1978 i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears del 1983 incideixen en
l’estructuració de les institucions de les Illes Balears. En ambdós
textos jurídics es permet i s'estableix una administració pròpia a
través dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa
i Formentera, sense desvirtuar la configuració pròpia de les Illes
Balears com una comunitat autònoma dins l’Estat espanyol i amb
una organització conjunta.

Així doncs, tant els textos normatius fonamentals com
la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, configuren el
marc jurídic d’aquests ens i estableixen una dualitat de funcions
entre les pròpies de l’administració local i de l’administració
autonòmica, amb la previsió de competències que es fixa en
l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia.

Igualment s’hi preveu la possibilitat que es transfereixin
matèries que seran atribuïdes als consells amb el caràcter de
pròpies, així com, en altres casos, la transferència solament podrà
afectar matèries delegades de la manera i la forma que es
determini posteriorment.

En aquest context, aquesta llei acull les matèries
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Atesa l’afinitat de les
matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, totes integrants del
denominat sector primari de l‘estructura econòmica productiva de
l’Estat, el tractament que se’n fa en aquesta llei és conjunt. D’altra
banda, per raons d’oportunitat legislativa, s’inclou en aquesta llei
la matèria atribuïda a l’artesania, d’acord amb l’article 39.21 de
l’Estatut d’Autonomia.

Les matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, en
conjunt, basculen sobre uns principis que seran desvelats en
aquesta exposició de motius per a una millor comprensió del text
articulat. En primer lloc, és paper fonamental en matèria
d’agricultura la Comissió, com a òrgan institucional de la Unió
Europea (en endavant UE), Espanya, en la mesura que és estat
membre de la UE, veu configurades en el seu ordenament jurídic
totes les bases i les directrius establertes en el seu si i que es
determinen sota la denominació de Política Agrària Comuna (en
endavant PAC). Igualment, des del punt de mira de l'Estat
espanyol, no s'ha d'oblidar que la missió del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació (en endavant MAPA) de
l'Administració central de l'Estat és desenvolupar una política
comuna en el conjunt de l'Estat en perfecta consonància amb
l'estructura agrícola i pesquera de la UE. A més, a Espanya, en
haver-se configurat en un estat de les autonomies, és el MAPA
mateix que ha de desenvolupar una política de coordinació de
totes aquelles funcions desenvolupades per les comunitats
autònomes que, això no obstant, han de seguir criteris i directrius
fixats per la Comissió en el si de la UE. En el nostre cas, qualsevol
transferència que es faci de la matèria agrícola o pesquera a
institucions distintes a les Illes Balears (els consells insulars) ha
de preveure que la coordinació de la política agrària comuna de les
Illes Balears ha de recaure en el Govern de les Illes Balears, com
a institució representant davant el MAPA i la UE.

Per aquesta raó, hem de reflectir en aquesta exposició de
motius la importància de l'article 3 d'aquesta llei, si més no en els
seus tres primers apartats, en els quals s'han de reservar al Govern
de les Illes Balears les funcions exclusives de:

  a) Representació de les Illes Balears davant les
institucions estatals o comunitàries.

b) Direcció i coordinació de la política agrària comuna del
conjunt de les Illes Balears.

c) Planificació i coordinació de les matèries transferides
en la mesura que afectin l'activitat general de l'economia (en aquest
darrer cas a l'empara de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia).

II

D'altra banda, en haver-hi una política agrària comuna, es
configura en tot l'entramat jurídic que constitueixen les matèries que
afecten el sector primari un conjunt de programes i ajudes que es
financen o cofinancen des de la Unió Europea i/o des del MAPA.
Per això, des de la mateixa UE i des del MAPA es determinen les
institucions que desenvolupen els plans i les ajudes. Vegem els
supòsits actuals, susceptibles de ser mantinguts per la política futura
de la UE:

a) La coordinació de la majoria d'ajudes directes de la
PAC, finançades íntegrament per la UE i tramitades i gestionades
per l'estat membre, en col•laboració amb els diversos organismes
pagadors establerts a les comunitats autònomes, es duu a terme des
de l'organisme autònom Fondo Español de Garantía Agraria (en
endavant FEGA) dependent del MAPA i que estableix la gestió a
través del denominat organisme pagador de cada una de les
comunitats autònomes. L'organisme pagador té una configuració i
una estructura que permet destriar allò que suposa la tramitació i la
gestió de les ajudes (els expedients) d'allò que suposa la resolució
i el pagament de les ajudes. El primer apartat podrà ser delegat a
una altra entitat (en les línies pròpies d'agricultura, als consells; en
altres línies inserides en altres departaments del Govern de les Illes
Balears, a altres conselleries). No obstant això, el segon dels
apartats (resolució i pagament, així com auditoria i control intern)
no podrà ser delegat, sinó que és responsabilitat del Govern de les
Illes Balears i avui se centra en la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria. Ara bé, la interrelació existent entre l'entitat que gestioni
la matèria delegada (consell insular) i el Govern de les Illes Balears
ha de ser absoluta, i la fiscalització que dugui a terme la Intervenció
del consell és la que servirà per acotar la responsabilitat de l'ens
gestor i la que permetrà a la Intervenció General de les Illes Balears
gestionar-ne el pagament i, en últim terme, certificar els comptes
anuals.
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b) Ajudes derivades del programa Documento Único de
Programacion (en endavant DOCUP). Actualment aquest
programa té una vigència de cinc anys i acaba dia 31 de desembre
del 1999, quant a compromís, i dia 31 de desembre de l'any 2001,
quant a pagament efectiu. A més, en el curs de l'aprovació de la
denominada Agència 2000 de la UE es preveu, com a mínim, una
pròrroga del DOCUP fins a l'any 2003, com a període transitori.
Per altra banda, aquest programa afecta actualment matèries
atribuïdes, en l'estructura del Govern, a departaments distints
(Agricultura, Turisme i Medi Ambient) i el grau de cofinançament
(50% UE, tramitat des del MAPA i 50%, Illes Balears), que
incardina el Fondo Europeo de orientación y garantía agraria (en
endavant FEOGA), orientació (en el futur, probablement FEOGA
garantia) gestionats per la Direcció General VI de la Comissió i
fons Fondo Europeo de desarrollo rural (en endavant FEDER),
gestionats per la Direcció General XVI de la mateixa comissió,
obliga a establir una relació trilateral i a fixar la responsabilitat
entre el MAPA i la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
en allò que afecta l'estat membre i la  Direcció General
d’Agricultura de la Comissió Europea (en endavant DG VI), en
allò que afecta la UE. En aquest context, serà delegada la gestió,
però la resolució i el pagament han de recaure en la institució que
es responsabilitza conjuntament amb l'estat membre davant la UE;
i, a més, aquesta delegació obliga a establir un perfecte grau
d'entesa que es determinarà a través, una altra vegada, de la
fiscalització de la Intervenció de l'ens insular, amb la
responsabilitat de pagament de la conselleria afectada i tot
coordinat per la Conselleria d'Economia i Hisenda com a
conselleria interdepartamental, i el pagament fiscalitzat i certificat
per la Intervenció General de les Illes Balears.

c) Altres ajudes, per exemple, les agroambientals Zona
especial para la protección (en endavant ZEPA), agricultura
ecològica, repoblament, gaudeixen igualment d’un grau de
cofinançament en alguns supòsits a tres bandes (UE 50%; MAPA
25% i Illes Balears 25%) i obliguen a dur a terme un sistema de
delegació, però no d’una transferència de matèria pròpia, per les
raons esmentades abans. Igualment succeeix en els programes Una
iniciativa comunitària de desarrollo rural (en endavant LEADER),
que ja estan en marxa i que ja constitueixen una activitat que, en
certa mesura, es duu a terme des dels consells i s’aporta un
cofinançament, i la coordinació i la responsabilitat són del Govern
de les Illes Balears a través de les comissions de seguiment,
copresidides pel MAPA i per la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria.

d) Igualment succeeix amb el Programa d’ajudes de la
UE en matèria de pesca, Instrumento financiero de orientación
pesca ( en endavant IFOP), que, a més, té com a ingredient afegit
a aquesta certa complexitat que el Programa d’ajudes a la flota
pesquera és nacional, i es determinen a la Comissió de Seguiment,
coordinada per la Secretaria General de Pesca del MAPA, la
planificació, l’organització i l’aprovació dels expedients d’ajuda.

Aquestes són les raons, i no altres, que obliguen a
determinar en aquesta llei que aquesta matèria fixada a l’article
3.d) resta atribuïda a les Illes Balears i es delegarà als consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, de conformitat amb l’article 2,
II, i s’articula la transferència a través d’una reglamentació
determinada pel Consell de Govern de les Illes Balears.

En segon lloc, les matèries ressenyades a l’article 2, II
d’aquesta llei, relatives al control i al frau, amb la sanció pertinent
d’aquest, en matèria de pesca i agroalimentàries, han de tenir un
tractament similar al que s’ha plantejat respecte dels programes
d’ajudes finançats o cofinançats amb els fons de la UE o del
MAPA. En el cas de la pesca, pel fet que aquesta matèria s’inclou
en la denominació genèrica de l’anomenada Ordenació Pesquera,
matèria atribuïda a les comunitats autònomes, no amb caràcter
propi, sinó ordenada a través de la legislació bàsica de l’Estat
(vegeu l’article 11.12 de l’Estatut d’Autonomia); quant als fraus
agroalimentaris, el control i la sanció d’aquests afecta la política del
conjunt de l’Estat espanyol, amb una normativa definida i ordenada
per les directrius de la UE; en conseqüència la matèria serà
delegada, però la coordinació d’aquesta amb l’Estat espanyol ha de
ser centralitzada des de el mateix Govern de les Illes Balears.

Quant a les matèries que afecten en menor mesura la PAC,
es determina la transferència d’aquestes als consells per a una
execució pròpia en l’àmbit de la competència d’aquests. Només, en
el cas que existeixin campanyes de sanitat animal, i de caràcter
fitosanitari quant a la sanitat vegetal, que vénen ordenades pel
MAPA, ja sigui amb caràcter nacional en coordinació amb la resta
de les comunitats autònomes, ja sigui dissenyades i ordenades des
de la UE, aquestes seran programades, ordenades, supervisades i
finançades pel Govern de les Illes Balears, malgrat l’execució
encomanada als mateixos consells.

Les matèries de pesca, alienes al que suposa l’Ordenació
Pesquera, són igualment transferides als Consells Insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera perquè siguin exercitades amb
caràcter propi en l’àmbit de les seves competències.

No obstant tot el que s’ha exposat abans, i sabedors per
una banda de la necessària coordinació que hi ha d’haver entre els
diferents territoris insulars que integren l’arxipèlag, i, per l’altra, de
la coordinació de les Illes Balears amb les altres comunitats
autònomes que integren l’Estat espanyol a través del MAPA, s’ha
d’establir un òrgan institucional, perfectament reglamentat, que
permeti coordinar el conjunt de la PAC de les Illes Balears, i que
sigui presidit pel conseller del Govern de les Illes Balears competent
en matèria d’agricultura i pesca, amb la finalitat de sotmetre a
valoració i control el conjunt de matèries, i que el Govern de les
Illes Balears, en la seva posició de representant de les Illes Balears,
traslladi les decisions als organismes tant estatals com europeus.
Aquest organisme no és altre que la Comissió Interinsular
d’Agricultura i Pesca, que s’haurà de constituir a l’empara de
l’article 7 de aquest text legal.

III

En matèria d’artesania, regulada en el títol segon
d’aquesta llei, compleix amb la disposició transitòria cinquena de
l’Estatut d’autonomia, augmentant l’àmbit de competències dels
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb la
finalitat d’homogeneïtzar els blocs de competències de les
corporacions insulars i dóna així satisfacció a la voluntat
d’autogovern de cada illa.

La regulació és senzilla i en ella s’inclou el bloc de
competències que, assumides pel conjunt de les Illes Balears, és
transferit als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
El Govern de les Illes Balears es reserva, atès que no pot ser d’altra
manera, aquelles matèries de caràcter suprainsular, així com la
representació davant els organismes estatals d’àmbit europeu.
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IV

Cal recordar que les Illes Balears són una realitat
geogràfica i històrica plural, desigual i diversa, de difícil
articulació en un sistema conjunt d’institucions
políticoadministratives. Per donar satisfacció a la voluntat
d’autogovern de cada illa, articulada com un sistema de
cooperació harmònica de caire interinsular, i en aplicació de
l'article 39 de I'Estatut d’Autonomia i de la Llei 5/1989, de 13
d’abril, de consells insulars, el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat les onze lleis, d’atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i les vuit al Consell
Insular de Mallorca, següents:

1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i
habitabilitat.

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

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

4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social.

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

6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria  de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports.

7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les
infraccions i sancions.

8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació turística.

9. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment
i adopció de menors.

10. La Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.

11. La Llei d'atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives.

La present Llei d’atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania, constitueix la dotzena
passa, fins ara que ha de significar una més propera i millor
prestació dels serveis públics. 

 A l’illa de Mallorca les competències en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania són titularitat del
Govern de les Illes Balears.

Disposició general.- Objecte d’aquesta llei

Article 1

Mitjançant aquesta llei es transfereixen als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins del seu àmbit
territorial, i amb caràcter de pròpies, de conformitat amb el que
estableixen els articles 39, apartats 3, 4, 16 i 21 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i 12.3 de la Llei 5/1989, de 13
d’abril, de consells insulars, les competències executives i de gestió
assumides pel Govern de les Illes Balears en relació a les matèries
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania, en els termes que
s’estableixen en la present llei 

Capítol I. Competència en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca

Article 2

Són funcions dels Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera,  que les podran desenvolupar en el seu
àmbit territorial, les següents:

I. Funcions  sobre matèries pròpies:

1.- Els programes insulars d’assistència, assessorament
tècnic i capacitació del sector agrari que comprenen:

a) L’assessorament sobre les millores en les produccions
agràries i ramaderes que es desenvolupin a l’illa.

b) L’organització de cursos de capacitació, sempre que no
siguin d’ensenyament regulat.

c) La investigació en programes insulars.

d) L’elaboració, la programació i l’edició de publicacions
d’interès insular.

e) L’experimentació agrària.

2.- En matèria d’agricultura i ramaderia s’inclouen les
actuacions següents:

a) L’organització, la planificació i l’execució de les
campanyes fitosanitàries:

b) La direcció i l’execució, en el territori de cada illa, de
les campanyes fitosanitàries de caràcter suprainsular, regulades i
finançades per les disposicions de la conselleria competent en
matèria d’agricultura del Govern de les Illes Balears.

c) La vigilància de l’acompliment de les campanyes
fitosanitàries d’àmbit insular. Vigilar els camps i les collites i
detectar els agents nocius, i informar a l’Administració autonòmica
de la localització d’aquests, quan per la seva intensitat afectin la
política agrària comuna de les Illes Balears.

d) Les granges experimentals.

e) Les fires agrícoles i els certàmens ramaders que es
duguin a terme en els municipis de l’àmbit insular del consell.

f) L’organització, la planificació i l’execució dels
programes de sanitat animal.
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g) L’execució dels plans de sanejament ramader d’àmbit
suprainsular, regulats i finançats per les disposicions de la
conselleria del Govern de les Illes Balears competent en la
matèria.

h) L’execució dels projectes de millora genètica.

i) El control lleter.

j) Les assegurances agràries.

k) Els consells reguladors o qualsevol tipus de protecció
territorial de productes agroalimentaris.

3.- En matèria de pesca:

Les autoritzacions en matèria de cultius marins i en
matèria de vivers i aquaris.

La concessió de les llicències de pesca esportives i
submarines.

L’organització de cursos de capacitació pesquera,
sempre que no sigui un ensenyament regulat.

L’elaboració, la programació i l’edició de publicacions
d’interès insular.

Pescadors de marisc.

4.- En matèria de registres i d’estadístiques:

L’estadística de l’agricultura, la ramaderia i la pesca a
l’àmbit insular.

Els registres insulars.

No obstant això, en matèria d’estadística i de registres
s’actuarà amb subjecció al que regula la disposició addicional
cinquena d’aquesta llei.

5.- En matèria d’infrastructures:

Camins rurals.
Electrificació rural.
Regadius.

6.- Totes aquelles matèries que no s’hagin determinat
expressament en aquest apartat d’aquesta llei.

II.- Funcions sobre matèries delegades:

1.- La tramitació i gestió dels programes finançats o
cofinançats per la Unió Europea o per l’Administració General de
l’Estat, de conformitat amb la reglamentació que aprovi el Consell
de Govern de les Illes Balears.

2.- La inspecció i sanció en matèria de pesca, de
conformitat amb la reglamentació que aprovi el Consell de Govern
de les Illes Balears.

3.- La gestió, la tramitació i el control de fraus
agroalimentaris, de conformitat amb la reglamentació que aprovi
el Consell de Govern de les Illes Balears.

4.- Respecte de les matèries que es deleguen als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, mitjançant aquesta
llei, quan el consell insular competent per raó del territori tingués
coneixement d’un infracció administrativa directament, en virtut
de denúncies de particulars o a través de qualsevol organisme
oficial, i no s’hagués incoat l’expedient sancionador pertinent, en
el termini d’un mes a comptar des de la coneixença de la
presumpta infracció, o el tingués paralitzat per termini no superior
a tres mesos, el Govern de les Illes Balears, mitjançant la
conselleria competent , es subrogarà en les competències de
l’administració insular per a la iniciació, l’ordenació, la instrucció,
la resolució i l’execució de l’assumpte.

En aquest cas, el consell insular haurà de trametre
l’expedient a la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en la matèria, amb l’informe motivat, en el termini
màxim de deu dies a comptar des de el requeriment de
l’administració autonòmica.

5.- Les resolucions que dictin els òrgans dels Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, en execució de les
competències delegades, no exhauriran la via administrativa, i
contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller competent amb la matèria del Govern de les Illes Balears.
Contra la resolució del conseller es podrà interposar recurs
contenciós administratiu.

Article 3

No obstant l’atribució de competències que a favor dels
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera estableix
l’article 2 en les matèries objecte de traspàs, el Govern de les Illes
Balears es reserva les potestats, els serveis, les funcions i les
actuacions següents:

1. Representar a les Illes Balears en qualsevol
manifestació extracomunitària o supracomunitària i, especialment,
davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de
l’Administració central de l’Estat i davant les institucions i els
òrgans de la Unió Europea.

2.Programar, desenvolupar i coordinar la política agrària
comuna de les Illes Balears

3. Planificar i coordinar les matèries atribuïdes als
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera pel fet que
afecten l’activitat general de l’economia de les Illes Balears.

4. Planificar els programes finançats o cofinançats amb
fons que procedeixin  de la Unió Europea o de l’Administració
General de l’Estat. 

5. Elaborar i establir programes d’actuació a nivell
suprainsular, així com el seguiment d’aquests i l’avaluació dels
resultats.

6. Planificar i controlar les campanyes d’àmbit regional o
nacional.

7. La preparació, l’elaboració i l’edició de publicacions de
caràcter regional. L’organització de cursos de capacitació agrària i/o
pesquera de caràcter suprainsular, sigui regulada o no.

8. La coordinació i planificació general de la investigació
agrària i pesquera, sense perjudici que els consells puguin
desenvolupar la investigació a l’àmbit insular.

9. L’ordenació pesquera. 

10. L’estadística d’àmbit interinsular.

11. Els registres interinsulars.
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Capítol II.- Competències en matèria d’artesania.

Article 4

Són funcions pròpies dels Consells Insulars de Menorca
i d’Eivissa i Formentera totes les competències assumides per les
Illes Balears que es concreten en les següents:

1. Les derivades del Reial Decret 2570/1982, de 24 de
juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat al Consell
General Interinsular en matèria d’indústria i energia, pel que fa
referència a l’artesania.

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

3. A més, s’atribueixen als consells insulars les
competències, les funcions i els serveis en matèria d’ajudes als
ajuntaments, a d’altres ens locals, a les empreses, a les
associacions sense ànim de lucre i a les fundacions privades en
matèria d’artesania.

4. Totes les matèries que no s’hagin determinat
expressament a aquest article de la present llei.

Article 5

No obstant l’atribució de competències que a favor dels
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera estableix
l’article anterior en matèria d’artesania, el Govern de les Illes
Balears es reserva les potestats, els serveis, les funcions i les
actuacions següents:

1. Potestats, serveis i actuacions genèriques:

a) Gestionar la matèria d’artesania quan afecti més d’una
illa.

b) Representar a les Illes Balears en qualsevol
manifestació extracomunitària o supracomunitària.

2. Potestats, serveis i actuacions específiques:

a) La gestió del Registre d’empreses artesanes de les
Illes Balears.

b) La Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears.

c) La promoció de fires i publicacions en els organismes
a nivell interautonòmic , estatal i internacional, i en els grups de
treball respectius.

Capítol III: Disposicions comunes

Article 6

1. En l’exercici de les competències atribuïdes per
aquesta Llei, els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera ajustaran el seu funcionament al règim que aquesta
estableix, així com al que estableixen la Llei 5/1989, de 13 d’abril,
de consells insulars, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la legislació emanada del Parlament de les
Illes Balears que hi sigui d’aplicació o, subsidiàriament, la
legislació estatal.

2. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera tindran potestat reglamentària organitzativa per regular
l’organització i el funcionament.propis.

3. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera , en l’ús de la potestat reglamentària organitzativa,
determinaran la competència dels diversos òrgans de la corporació
insular en l’exercici d’aquesta atribució de competències, i podran
establir òrgans desconcentrats per a la seva execució i gestió, i fixar
l’organització, la composició i el funcionament d’aquests, així com
la tramitació i l’execució dels seus acords i la seva impugnació,
mitjançant recurs d’alçada , davant el Ple de la corporació insular.

Article 7

1. Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells
insulars, podran acordar els mecanismes adequats de coordinació i
informació mútua en les matèries objecte d’aquesta atribució.

2. Es crea la Comissió Interinsular d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca com a òrgan de coordinació, integrada per
representants dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera i de l’Administració de les Illes Balears, presidida pel
conseller del Govern de les Illes Balears competent en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca.

Es crea la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears com a òrgan de coordinació, integrada per representants
dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera i de
l’Administració de les Illes Balears, presidida pel conseller del
Govern de les Illes Balears competent en matèria d’artesania.

3. El Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera es prestaran el màxim suport de
mitjans personals, materials i d’assistència tècnica per facilitar
l’exercici de les competències transferides. Per a això, podran
formalitzar convenis de col•laboració.

Article 8

1. El cost efectiu anual de les competències a què fa
referència aquesta llei puja a SIS-CENTS CINQUANTA-DOS
MILIONS CENT TRENTA-NOU MIL CENT QUARANTA-NOU
PESSETES (652.139.149 PTA) per l’any 1999. Es determina per al
Consell Insular de Menorca la quantitat de TRES-CENTS TRENTA
MILIONS SET-CENTES DESSET MIL NOU-CENTES
SETANTA-TRES PESSETES (330.717.973 PTA) i per al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera la quantitat de TRES-CENTS VINT-
I-UN MILIONS QUATRE-CENTES VINT-I-UNA MIL CENT
SETANTA-SIS PESSETES (321.421.176 PTA).

2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció
de les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I i de la taxa de variació interanual que experimenti l’índex
de preus al consum quant al capítol II i els costos indirectes.

3. La quantificació  i el cost efectiu s’han calculat de
conformitat amb les valoracions que figuren a l’annex I.
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Article 9

Es transfereixen als Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera el personal i els béns i drets afectats als
traspassos que s’especifiquen en els annexos II i III
respectivament.

Article 10

1. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera hauran de remetre a l’Administració de les Illes
Balears i a l’Administració de l’Estat, en el termini de trenta dies
posteriors a la seva adopció, la còpia o, si n’és el cas, l’extracte de
les actes i els acords de tots els òrgans de la corporació insular,
quan es tracti de competències delegades concurrents que els
afectin. També, es podrà lliurar aquesta informació mitjançant
transmissió telemàtica amb els sistemes d’intercomunicació i de
coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica.

2. El Govern de les Illes Balears i l’Administració
General de l’Estat exerciran, si és procedent, les facultats
d’impugnació dels acords dels Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, quan incorrin en infracció a l’ordenament jurídic,
en l’àmbit dels interessos respectius.

Disposició addicional primera. Comissions paritàries

Es crearà, per acord entre el Govern de les Illes Balears
i els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, la
corresponent comissió paritària, la missió de la qual serà
instrumentar el traspàs de la documentació i els béns i drets que
aquesta llei determina.

Disposició addicional segona. Subrogació dels consells
insulars

Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera se subroguen, a partir de l’efectivitat de l’atribució de
competències que preveu aquesta llei, en els drets i en les
obligacions de l’Administració de les Illes Balears relatius a les
competències atribuïdes.

Disposició addicional tercera. Dret d’opció dels
funcionaris

Els funcionaris i el personal laboral de la comunitat
autònoma, procedents de l’Administració General de l’Estat o
d’un altre organisme o institució pública, o que hagin ingressat
directament, que amb l’atribució de competències als consells
siguin traspassats, mantindran els drets que els corresponen, inclòs
el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
comunitat autònoma , en igualtat de condicions que la resta dels
membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin
mantenir a cada moment el dret permanent d’opció.

Disposició addicional quarta. Gratuïtat del butlletí
oficial

Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears dels anuncis, els acords i altres documents exigits per
l’ordenament jurídic, com a conseqüència de l’exercici, per part
dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, de les
competències atribuïdes per aquesta llei.

Disposició addicional cinquena. Estadística i registres
insulars

Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera
estaran obligats, trimestralment, a remetre les dades estadístiques en
matèria agrària i pesquera a la conselleria del Govern de les Illes
Balears competent en la matèria, amb la finalitat d’elaborar
l’estadística regional. Igualment, estaran obligats a remetre les
actualitzacions dels registres insulars de la seva competència, amb
la finalitat d’elaborar els registres interinsulars en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania. També es podrà lliurar
aquesta informació mitjançant transmissió telemàtica, amb els
sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la
compatibilitat informàtica.

Disposició addicional sisena.

Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera
disposaran de la facultat per encomanar a l’Empresa de
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) i a les seves filials la
realització de treballs en les matèries que constitueixen el seu
objecte social, en els termes prevists a l’article 88 de la Llei
66/1987, de 30 de desembre, de Medidas fiscales administrativas i
de orden social, tot això amb les mateixes circumstàncies i
condicions que disposa actualment la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera. Expedients en tràmit.

1.- El Govern de les Illes Balears tramitarà tots els
expedients iniciats abans de l’efectivitat de l’atribució de
competències que estableix la present llei fins al acabament del
procediment que correspongui.

2.- Correspondrà al Govern de les Illes Balears la
competència per resoldre els recursos administratius contra els actes
i acords dictats pels seus òrgans. 

Disposició transitòria segona. Representació i defensa
judicial

Correspondran al Govern de les Illes Balears la
representació i la defensa, en judici, dels recursos i les accions
jurisdiccionals contra els actes i els acords dictats pels seus òrgans.

Disposició transitòria tercera.Taxes i preus públics.

1. Els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera aprovaran, seguidament, les ordenances fiscals per
recaptar l’abonament de les taxes o dels preus públics determinats
per l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei.

2. Fins que s’aprovin definitivament les ordenances
fiscals, supletòriament, els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera aplicaran les taxes del Govern de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

A partir de la data de l’efectivitat de l’atribució de
competències queden derogades totes les disposicions que s’oposin
al que estableix aquesta llei, i en particular:
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1. El Decret 74/1988, de 22 de setembre, i les
modificacions d’aquest, pel qual s’encomana provisionalment al
Consell Insular de Menorca la gestió ordinària de funcions en
matèria d’agricultura i pesca i s’adscriuen a aquest els mitjans
personals i materials corresponents.

2. El Decret 75/1988, de 22 de setembre, i les
modificacions d’aquest, pel qual s’encomana provisionalment al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera la gestió ordinària de
funcions en matèria d’agricultura i pesca i s’adscriuen a aquest els
mitjans personals i materials corresponents.

Disposició final primera. Habilitació governativa.

Es faculta al Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta lLlei.

Disposició final segona. Data d’efectivitat de l’atribució

En compliment del que regula l’article 22.h) de la Llei
5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, s’estableix el dia 1 de
gener del 2000 com a data d’efectivitat de l’atribució de
competències que disposa aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor dia 30 de juliol del 1999,
una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A N N E X- I.-

Resultats de l’aplicació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril,
de Consells Insulars a l’atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca, d’Eivissa i Formentera, en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

CONSELL INSULAR DE MENORCA:

Costos directes de traspàs:

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 160.861.993
Pesca: 21.690.029 
Artesania: 6.273.789
Total: 188.825.811

* Capítol II  Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia:15.900.000
Pesca:1.260.000
Artesania: 700.000
Total: 17.860.000

* Capítol IV Transferencies corrents.
Agricultura i Ramaderia: 7.900.000
Pesca: 2.200.000
Artesania: 0
Total:10.100.000

* Capítol VI Inversions
Agricultura i Ramaderia: 28.747.122
Pesca: 6.000.000
Artesania: 0
Total: 34.747.122

* Capítol VII Transferencies de capital.
Agricultura i Ramaderia:  61.492.735
Pesca:  0
Artesania: 0
Total: 61.492.735

Encomana de Gestió:
Agricultura i Ramaderia:20.000.000

Altres Transferències de capital:
Agricultura i Ramaderia: 41.492.735

TOTAL COSTOS DIRECTES:
Agricultura i Ramaderia:274.901.850.
Pesca: 31.150.029
Artesania: 6.973.789
Total: 313.025.668

Costos indirectes del traspàs:

* Capítol I Despeses de personal:
Agricultura i Ramaderia: 13.769.787
Pesca: 1.856.666
Artesania: 537.036
Total: 16.163.489

* Capítol II Despeses corrents
Agricultura i Ramaderia:1.361.040
Pesca:  107.856
Artesania:  59.920
Total:1.528.816

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 15.130.827
Pesca: 1.964.622
Artesania: 596.956 
Total: 17.692.305

TOTAL COST EFECTIU:
Agricultura i Ramaderia: 290.032.677
Pesca: 33.114.661
Artesania: 7.670.745
Total: 330.717.973

CONSELL INSULAR D’EIVISSA-FORMENTERA:

Costos directes del traspàs:

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 78.469.621
Pesca: 20.751.058
Artesania: 6.273.789
Total: 105.494.468

* Capítol II Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 3.870.588
Pesca: 1.260.000
Artesania:  700.000
Total: 5.830.588

* Capítol IV Transferències corrents.
Agricultura i Ramaderia: 7.900.000
Pesca:  2.800.000
Artesania: 0
Total: 10.700.000
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* Capítol VI Inversions.
Agricultura i Ramaderia: 24.657.476
 Pesca: 6.000.000
 Artesania: 0
 Total: 30.657.476
 
* Capítol VII Transferències de capital.
Agricultura i Ramaderia: 55.098.839
Pesca: 0
Artesania: 0
Total: 55.098.839

Encomana de Gestió:
 Agricultura i Ramaderia: 20.000.000

Altres Transferències de capital:
Agricultura i Ramaderia: 35.098.839

TOTAL COSTOS DIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 169.996.524
Pesca: 30.811.058
Artesania: 6.973.789
Total: 207.781.371

Costos indirectes del traspàs:

* Capítol I Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 6.716.998
Pesca: 1.776.290
Artesania:    537.036
Total:  9.030.325

* Capítol II Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 331.322
Pesca: 107.856
Artesania: 59.920
Total: 499.098

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
Agricultura i Ramaderia:  7.048.321 
Pesca: 1.884.146
Artesania:   596.956
Total:  9.529.423

COST D’HOMOGENEITZACIÓ:
Agricultura i Ramaderia: 104.110.382
Total: 104.110.382

TOTAL COST EFECTIU:
Agricultura i Ramaderia: 281.155.227
Pesca: 32.695.204
Artesania: 7.670.745
Total: 321.421.176

Atès que hi ha ingressos afectats en l’exercici de les
competències que es transfereixen als Consells Insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera mitjançant la present llei, el cost
efectiu indicat a cada consell insular es minorarà en l’import
corresponent el recaptament anual líquid per aquells conceptes,
amb la finalitat d’obtenir una càrrega assumida neta, segons els
detalls següents:

CONSELL INSULAR DE MENORCA:

Total cost efectiu: 330.717.973’.pts.

Ingressos afectes: 8.526.021’ pts.

Càrrega assumida neta: 322.191.952’ pts

CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA:

Total cost efectiu: 321.421.176’ pts

Ingressos afectes: 8.286.347’ pts

Càrrega assumida neta: 313.134.829’ pts

A N N E X- II.- PERSONAL

Es transfereix als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera, i sota la seva capacitat organitzativa el personal
següent:

I. Al Consell Insular de Menorca, les places següents:

A) Es traspassen al Consell Insular de Menorca en matèria
de pesca les dues places següents:

1) Funcionari .
 Grup A/B, nivell 21.
Lloc de Treball: Inspector.

2) Funcionari 
Grup A/B, nivell, 21.
Lloc de Treball: Inspector.

B) En matèria d’agricultura i ramaderia les trenta-una places
següents:

1) Funcionari .
Grup A, nivell 20.
Lloc de treball: Enginyer agrònom.

2) Funcionari .
Grup A, nivell 24.
Lloc de Treball: Cap experimentació agrària.

3) Funcionari .
Grup B, nivell 17.
Lloc de Treball: Agent Comarcal.

4) Funcionari .
Grup B, nivell 17.
Lloc de Treball: Agent Comarcal

5) Funcionari .
Grup D, nivell 12.
Lloc de Treball: Auxiliar Administratiu

6) Funcionari .
Grup D, nivell 12.
Lloc de Treball: Auxiliar Administratiu
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7) Funcionari .
Grup D, nivell 12.
Lloc de Treball: Auxiliar Administratiu.

8) Personal laboral.
Nivell 7.
Lloc de Treball: Empleat de Serveis.

9) Personal laboral.
Nivell 7.
Lloc de treball: Empleat de Serveis.

10) Personal laboral.
Nivell 5.
Lloc de treball: Oficial primera agropecuari.

11) Personal laboral.
Nivell 5.
Lloc de treball: Oficial primera agropecuari.

12) Personal laboral.
Nivell 5.
Lloc de treball: Oficial primera agropecuari.

13) Personal laboral.
Nivell 5.
Lloc de treball: Oficial primera agropecuari.

14) Personal laboral.
Nivell 4.
Lloc de treball: Governanta.

15) Personal laboral.
Nivell 5.
Lloc de treball: Cuinera.

16) Funcionari .
Grup A, Nivell 22.
Lloc de treball: Coordinador Comarcal veterninari.

17) Funcionari .
Grup A/B, Nivell 21.
Lloc de treball: Cap de negociat.

18) Funcionari .
Grup A/B, Nivell 21.
Lloc de treball: Cap de negociat

19) Funcionari .
Grup A, Nivell 21.
Lloc de treball: Menescal.

20) Funcionari .
Grup B, Nivell17.
Lloc de treball: Agent comarcal.

21) Funcionari .
Grup B, Nivell17.
Lloc de treball: Agent comarcal.

22) Funcionari .
Grup B, Nivell17.
Lloc de treball: Agent comarcal.

23) Funcionari .
Grup D, Nivell 12.
Lloc de treball: Auxiliar Administratiu.

24) Funcionari .
Grup B, Nivell17.
Lloc de treball: Agent comarcal.

25) Funcionari .
Grup A, Nivell 21.
Lloc de Treball: Especialista en estruc. Agrària.

26) Funcionari .
Grup A/B, Nivell 21.
Lloc de treball: Cap de Negociat.

27) Funcionari .
Grup B, Nivell 17.
Lloc de treball: Agent comarcal

28) Funcionari .
Grup B, Nivell 17.
Lloc de treball: Agent comarcal

29) Funcionari.
Grup C/D, Nivell 15.
Lloc de treball: Cap Negociat.

30) Funcionari.
Grup C, Nivell 14.
Lloc de treball: Admininstratiu.

31) Personal laboral
Nivell 8.
Lloc de treball: Netejadora.

C)  En matèria d’artesania la plaça següent:

1) Un Funcionari o personal laboral.
Grup B/C, Nivell 2, 3 o 4.
Lloc de treball: artesania.
Situació: vacant.

II.- Al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, les següents places:

A) En materià de pesca les dues places següents:

1) Funcionari.
Grup A/B, nivell 21.
Lloc de treball: Inspector.

2) Funcionari.
Grup A/B, nivell 21.
Lloc de treball: Inspector.

B) En matèria d’agricultura i ramaderia dotze places:

1) Funcionari.
Grup A/B, nivell 24.
Lloc de treball: Cap de secció.

2) Funcionari.
Grup A, nivell 22.
Lloc de treball: Coordinador menescal.

3) Funcionari.
Grup A/B, nivell 21.
Lloc de treball: Especialista estruct. Agràries.

4) Funcionari.
Grup A/B, nivell 21.
Lloc de treball: Cap Negociat.
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5) Funcionari.
Grup A/B, nivell 21.
Lloc de treball: Coordinador inspecció.

6) Funcionari.
Grup A, nivell 20.
Lloc de treball: Tècnic superior.

7) Funcionari.
Grup B, nivell 17.
Lloc de treball: Agent comarcal.

8) Funcionari.
Grup B, Nivell 17.
Lloc de treball: Agent comarcal

9) Funcionari.
Grup B, Nivell 17.
Lloc de treball: Agent comarcal

10) Funcionari.
Grup C, nivell 14.
Lloc de treball: Administratiu.

11) Funcionari.
Grup D, nivell 12.
Lloc de treball; Auxiliar Administratiu.

12) Personal laboral.
Nivell,6.
Lloc de treball: Auxiliar Administratiu.

C- En matèria d’artesania la plaça següent:

1) Un Funcionari o personal laboral.
Grup B/C, nivell 2,3 o 4.
Lloc de treball: artesania.
Situació: vacant.

A N N E X- III.-

Relació de vehicles que es posen a disposició del Consell
Insular de Menorca (s'indiquen matrícules i models):

PM-6870-AH,Renault 4.
PM-6873-AH,Renault 4.
PM-0974-AK,Renault 4
PM-4446-BB,Renault 4
PM-2421-BG,Renault 4.
IB-0572-BS,Furgon Transit Ford.
IB-5536-BD,Suzuki Samurai JHT.
PM-10742-VE,Tractor John Deere 2020.
PM-21418-VE,Tractor John Deere 2035
PM-25998-VE,Tractor Massey Ferguson.
PM-29847-VE,Tractor Kubota M7950 DT

Relació de vehicles que es posen a disposició del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera (s'indiquen matrícules i models):

PM-4449-BB,Renault 4.
PM-4457-BB,Renault 4.
IB-0329-BW,Renault Clio.
IB-9205-CS,Renault Clio.
IB-5537-BD,Suzuki Santana 413.

BÉNS INMOBLES:

Relació de béns inmobles que es transfereixen al Consell
Insular de Menorca:

Situats a Maó:

Finca rústica denominada MILA NOU d’una superficie de
26 hectàrees, inscrita al Registre de la Propietat de Maó I, al Tom
316 de l’arxiu, llibre 142, de l’Ajuntament de Maó, districte 2n, fol
245, finca 2644, Inscripció 10ª.

Finca rústica SA GRANJA, d’una superficie de 91.840
m2, situada en el municipi de Maó. Carretera de Fornells, kilometre
3, on s’hi ubica la Delegació Comarcal de la Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Indústria. Fou transferida per l’Estat,
mitjançant R.D. 3540/81 de 29 de desembre (BOE de 9-3-1982),
propietat de l’Ajuntament de Maó. Aquesta finca figura inscrita al
Registre de la Propietat de Maó al Tom 621 de l’arxiu Libre 253 de
l’Ajuntament de Maó, Fol 189 finca 4778-2 inscripció 1ª.
Annexionada a l’esmentada finca  Sa Granja ,figura la finca “ El
Verjel” que també es transfereix inscrita al Registre de la Propietat
de Maó al Tom 207 de l’arxiu, llibre 104 de l’Ajuntament de Maó.
Fol 220 finca 2111-2.

Situats a Ciutadella de Menorca:
     

Edifici anomenat LA ROQUETA d’una extenssió de 694
m2. El Consell Insular de Menorca, cedirà el 45% de la superficie
d’aquest pel seu ús, com a oficina de qualsevol dependència, del
Govern de les Illes Balears, a Menorca. Aquesta finca figura inscrita
al Registre de Ciutadella al Tom 1342,Llibre 352 de l’Ajuntament
de Ciutadella, Foli 67, finca 16.261 inscripció 5ª.

BÉNS MOBLES.-

L’inventari concret dels béns mobles que es posen a
disposició dels consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera s’especificarà a l’acta de lliurament, la qual serà
formalitzada pels seus presidents i pel conseller competent en la
matèria del Govern de les Illes Balears.

Palma, 30 de març del 1999.
La secretària primera del Parlament:
Mª Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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