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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2010, aprovà la Llei per la qual s'adopten
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
LLEI PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES

URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT
PÚBLIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’aprovació i la posterior convalidació del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, determinen
la necessitat d’adoptar determinades mesures en l’àmbit de la
comunitat autònoma per tal de complir les disposicions
bàsiques que conté el reial decret llei esmentat i,
addicionalment, complementar aquestes mesures comunes amb
altres mesures íntimament relacionades amb les anteriors i que,
per a l’Administració de l’Estat, s’estableixen en aquest mateix
reial decret llei, tot això a l’efecte d’un compliment més estricte
del principi d’estabilitat pressupostària, aplicable al conjunt de
les administracions públiques, sense perjudici que, en una
propera llei, aquestes mesures es puguin completar amb altres
de caràcter tributari, amb la intenció de coadjuvar encara més
el sanejament de les finances públiques de la comunitat
autònoma.

Tot i així, tenint en compte que la nova Llei 22/2009, de 18
de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,
exigeix que les comunitats autònomes estableixin, per mitjà
d’una llei, l’escala autonòmica aplicable a l’impost sobre la
renda de les persones físiques, almenys a partir de l’1 de gener
de 2011, s’inclou en aquesta llei l’escala autonòmica
esmentada, en els mateixos termes que estableix la disposició
transitòria quinzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, aplicable a
falta de llei autonòmica, únicament, al període impositiu de
2010.

Així doncs, i sense perjudici de l’aplicació directa de les
disposicions del reial decret llei abans esmentat que no
requereixen cap intervenció normativa autonòmica, com ara,
fonamentalment, la relativa a les retribucions bàsiques i les
pagues extraordinàries del personal al servei del sector públic
des de l’1 de juny de 2010, el cert és que el compliment de
l’objectiu de reducció global del conjunt de retribucions del
sector públic autonòmic en un 5%, en còmput anual, a partir de
la data esmentada, requereix la intervenció del legislador
autonòmic a l’efecte de concretar la incidència d’aquest
objectiu en la quantia de la resta de conceptes retributius que es
preveuen en la vigent Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010. Addicionalment, i per identitat de raó,
es modifiquen també les retribucions dels membres del Govern
de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, i de la resta d’alts càrrecs de la comunitat autònoma,
en un sentit semblant al que estableix el Reial decret llei per als
òrgans superiors i directius de l’Administració de l’Estat.

II

D’aquesta manera, per mitjà d’aquesta llei es modifiquen,
en primer lloc, els preceptes corresponents de la Llei 9/2009, de
21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, en matèria de
retribucions, amb la finalitat esmentada d’aconseguir l’objectiu
de minorar en un 5% el conjunt global de les retribucions del
personal del sector públic autonòmic afectat pel reial decret llei
esmentat, inclòs el personal docent i no docent de la Universitat
de les Illes Balears, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2010,
i amb un criteri de progressivitat en la distribució interna.
Aquesta reducció es fa extensiva, com ja s’ha dit abans, i en un
major grau, als membres del Govern de les Illes Balears, als
membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i a
la resta d’alts càrrecs, tot i la congelació retributiva que, des de
fa uns anys, s’estableix, per a aquests colAlectius, en les
successives lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma, la qual cosa també afecta el personal laboral directiu
que no sigui alt càrrec o assimilat, en la mesura que la seva
retribució màxima no pot superar la retribució dels directors
generals, en els termes que ja preveien el segon paràgraf de
l’article 11.2 i l’article 12.6 de la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
en la redacció d’aquests preceptes aplicable l’1 de gener de
2010.

En segon lloc, s’estableix una disposició específica a
l’efecte d’incloure en l’àmbit d’aquestes mesures retributives
qualsevol altre personal que sigui retribuït per la comunitat
autònoma i l’estructura retributiva del qual no s’adapti a les
previsions de la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma.

III

Complementàriament a les mesures estrictament
retributives, i d’una manera anàloga al que disposa el Reial
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per a l’Administració de
l’Estat, s’inclouen altres disposicions normatives tendents a
disminuir la despesa del sector públic de la comunitat
autònoma i a controlar determinats contractes que poden incidir
en l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, es declaren
indisponibles determinats crèdits pressupostaris relatius a
transferències nominatives a favor d’entitats instrumentals del
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sector públic autonòmic, amb la finalitat que els estats de
despeses o dotacions de caràcter no financer per a l’any 2010
d’aquestes entitats es redueixi, amb caràcter general, un 5%.
Com a conseqüència d’això, s’estableix igualment la reducció
equivalent de les dotacions de caràcter no financer d’aquestes
entitats, fins i tot de les que no reben transferències
nominatives, com també el destí que s’ha de donar a l’estalvi
inherent a aquesta reducció. En aquesta mateixa línia
d’actuació, i per mitjà d’una disposició addicional de la llei, es
declaren també indisponibles tots els crèdits pressupostaris
afectats per les mesures de reducció retributiva abans
esmentades, per les quanties corresponents a la disminució de
despesa, i fins al tancament de l’exercici 2010, amb la finalitat
de millorar el resultat pressupostari i, amb això, el romanent de
tresoreria.

Així mateix, i amb un fonament semblant al de l’article 16
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, s’estableix que
abans de l’aprovació de l’expedient corresponent a la
preparació dels contractes de colAlaboració publicoprivada i de
concessió d’obra pública de tots els ens que integren el sector
públic de la comunitat autònoma s’ha d’incloure un informe
preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts. Aquest informe, al seu torn, s’ha
d’emetre tenint en compte l’eventual incidència del contracte
en l’objectiu d’estabilitat pressupostària, a l’efecte de la
legislació d’estabilitat pressupostària aplicable i d’acord amb
els criteris que estableix la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat en l’elaboració del dèficit en termes
de comptabilitat nacional. Addicionalment, i en el marc de la
racionalització tècnica de la contractació, es regulen els trets
essencials dels acords marc i de les centrals de contractació en
l’àmbit de la comunitat autònoma, d’acord amb els preceptes
bàsics que, en relació amb aquests instruments, es contenen en
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.

IV

D’acord amb aquests objectius, la llei s’estructura en tres
capítols, sis disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I (articles 1 i 2) recull totes les mesures en
matèria retributiva. Per la seva banda, el capítol II (articles 3 a
7) inclou la resta de disposicions relacionades amb la
disminució i el control de la despesa del sector públic
autonòmic, en els termes que s’han exposat abans. I, finalment,
el capítol III, que conté una única disposició (article 8),
estableix l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de 2011.

Pel que fa a les disposicions addicionals, aquestes regulen
determinats aspectes concrets que, a causa del seu abast o
especificitat, no s’inclouen en l’articulat de la llei, com ara la
disposició addicional relativa a la indisponibilitat de crèdits
abans esmentada; així mateix, cal destacar també la disposició
addicional per la qual s’estableix que l’efectivitat de les
mesures retributives, tot i que afecten les retribucions que es
meritin a partir de l’1 de juny de 2010, pugui tenir lloc al llarg
de les nòmines que s’hagin de satisfer entre l’entrada en vigor
de la llei i el 31 de desembre de 2010. La disposició
derogatòria no estableix cap derogació específica, sense
perjudici de la derogació tàcita de qualsevol norma de rang

legal o reglamentari que s’oposi a la llei, i, per acabar, les dues
disposicions finals es limiten, d’una banda, a autoritzar
expressament el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions que calguin per desplegar i executar la llei, i, de
l’altra, a fixar la data d’entrada en vigor de la llei.

Capítol I
Mesures retributives

Article 1
Modificacions de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010

1. Es modifica l’article 11 de la Llei 9/2009, de 21 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2010, que passa a tenir la redacció
següent: 

«Article 11
Despeses del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic

1. De conformitat amb els apartats dos i cinc de l’article 22 de
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2010, modificats pel Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, les
retribucions del personal funcionari, inclòs el personal docent
i l’estatutari, i del personal laboral al servei de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic, inclosos els consorcis
sotmesos a l’ordenament autonòmic, de conformitat amb la
delimitació que, a aquests efectes, fan els apartats un i nou de
l’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, abans
esmentada, amb excepció del personal eventual, i sense
perjudici del que estableix la disposició addicional novena del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, s’han de regir per les
normes que s’estableixen en els apartats següents.

2. Amb caràcter general, i amb efectes de l’1 de gener al 31 de
maig de 2010 i de conformitat amb el que estableix l’article 22,
apartats dos A) i cinc A), de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre, les retribucions que ha de percebre el personal a què
es refereix l’apartat anterior, incloses les que es paguin en
concepte de paga extraordinària del mes de juny, no poden
experimentar un increment global superior al 0,3% en relació
amb les de l’any 2009, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal
com a l’antiguitat d’aquest.

Amb efectes d’1 de juny de 2010 i de conformitat amb el que
estableix l’article 22, apartats dos B) i cinc B), de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, el conjunt de les retribucions que
ha de percebre el personal a què es refereix l’apartat anterior ha
d’experimentar una reducció global del 5%, pel que fa a les
vigents a 31 de maig de 2010, d’acord amb les normes que
estableixen els apartats següents.
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3. D’acord amb l’apartat anterior, les retribucions del personal
funcionari són les següents:

a) Amb efectes d’1 de gener a 31 de maig de 2010, les
retribucions del personal funcionari al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’entitats de dret públic integrants del sector públic
autonòmic, incloses les que es paguin en concepte de paga
extraordinària del mes de juny, no poden experimentar un
augment global superior al 0,3% respecte de les de l’any 2009,
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació,
tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat
d’aquest personal, i són:

a.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup o
subgrup en què es trobi classificat el cos o l’escala, o el sistema
equivalent, al qual pertanyi el funcionari o la funcionària,
d’acord amb les quanties següents, referides a dotze
mensualitats:

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (i) Triennis (i)

A1
A2
B

C1
C2

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (Llei 7/2007)

13.935,60
11.827,08
10.264,44
8.816,52
7.209,00

6.581,64

535,80
428,76
373,68
322,08
215,28

161,64

a.2) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 serà
d’una mensualitat de sou, triennis i complement de destinació
o concepte equivalent mensual que correspongui. Aquesta paga
inclourà, per tant, a més de la quantia del complement de
destinació o concepte equivalent mensual que correspongui que
s’indica en l’apartat a.3) i al qual no s’aplicarà la reducció del
5% establerta amb efectes d’1 de juny de 2010, les quanties en
concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent
en funció del grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o
l’escala, o el sistema equivalent, al qual pertanyi el funcionari
o la funcionària:

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (i) Triennis (i)

A1
A2
B

C1
C2

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (Llei 7/2007)

1.161,30
985,59
855,37
734,71
600,75

548,47

44,65
35,73
31,14
26,84
17,94

13,47

El que s’ha indicat en el paràgraf anterior pel que fa al
complement de destinació mensual o concepte equivalent que
s’ha d’incloure en la paga extraordinària del mes de juny de
2010, és també aplicable als altres conceptes retributius que
formen part de la paga extraordinària o que s’abonin amb motiu
d’aquesta.

Quan el personal funcionari hagi prestat una jornada de
treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors al
mes de juny, l’import de la paga extraordinària ha
d’experimentar la corresponent reducció proporcional.

a.3) Amb efectes de l’1 de gener fins al 31 de maig de 2010
el complement de destinació corresponent al nivell del lloc de
feina que s’ocupi, tendrà les quanties següents, referides a dotze
mensualitats:

Nivell Import (i)

30 12.236,76

29 10.975,92

28 10.514,52

27 10.052,76

26 8.819,28

25 7.824,84

24 7.363,20

23 6.901,92

22 6.440,04

21 5.979,12

20 5.554,08

19 5.270,52

18 4.986,72

17 4.703,04

16 4.420,08

15 4.136,04

14 3.852,72

13 3.568,68

12 3.285,00

11 3.001,44

10 2.718,12

9 2.576,40

8 2.434,20

7 2.292,60

6 2.150,76

5 2.008,92

4 1.796,28

3 1.584,24

2 1.371,36

1 1.158,84

a.4) El complement específic que, si escau, estigui assignat
al lloc que s’ocupi, la quantia anual del qual, sense perjudici del
que estableix la lletra f, ha d’experimentar amb caràcter general
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un increment del 0,3% respecte de l’aprovada per a l’exercici de
2009.

El complement específic anual s’ha de percebre en catorze
pagues iguals de les quals dotze s’han de percebre mensualment
i dues addicionals. A la paga addicional del mes de juny se li ha
d’aplicar el que disposa l’apartat a.2) respecte del complement
de destinació mensual o concepte equivalent a incloure en la
paga extraordinària del mes de juny de 2010.

a.5) El complement de productivitat ha de retribuir el
rendiment especial, l’activitat i la dedicació extraordinàries i
l’interès o la iniciativa en l’exercici de les funcions dels llocs de
feina, i té com a límit el que es preveu en l’apartat 7 d’aquest
article.

a.6) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que s’han
de concedir dins els crèdits assignats a aquesta finalitat, no han
d’experimentar creixement respecte dels assignats en l’any
2009.

b) Amb efectes d’1 de juny de 2010, el conjunt de les
retribucions que ha de percebre el personal funcionari al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de la resta d’entitats de dret públic integrants del
sector públic autonòmic ha d’experimentar una reducció global
del 5%, respecte de les vigents a 31 de maig de 2010, i seran les
següents:

b.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup o
subgrup en què es trobi classificat el cos o l’escala, o el sistema
equivalent, a la qual pertanyi el funcionari o la funcionària,
d’acord amb les quanties que estableix l’article 22 cinc B) de la
Llei 26/2009, de 23 de desembre, referides a dotze mensualitats,
que s’han de percebre amb efectes d’1 de juny de 2010, excloses
les que es percebin en concepte de pagues extraordinàries, seran
les següents:

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (i) Triennis (i)

A1
A2
B

C1
C2

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (Llei 7/2007)

13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00

6.581,64

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80

161,64

b.2) Amb efectes d’1 de juny de 2010, el complement de
destinació corresponent al lloc de feina que s’ocupi, tendrà les
quanties següents, referides a dotze mensualitats:

Nivell Import (i)

30 11.625,00

29 10.427,16

28 9.988,80

27 9.550,20

26 8.378,40

25 7.433,64

24 6.995,04

23 6.556,92

22 6.118,08

21 5.680,20

20 5.276,40

19 5.007,00

18 4.737,48

17 4.467,96

16 4.199,16

15 3.929,28

14 3.660,12

13 3.390,36

12 3.120,84

11 2.851,44

10 2.582,28

9 2.447,64

8 2.312,52

7 2.178,00

6 2.043,24

5 1.908,48

4 1.706,52

3 1.505,04

2 1.302,84

1 1.101,00

b.3) Amb efectes d’1 de juny de 2010, el complement
específic que, si escau, estigui assignat al lloc de feina que
s’ocupi, sense perjudici del que preveu la lletra f, ha
d’experimentar una reducció del 5% respecte del vigent a 31 de
maig de 2010, excepte per al personal del grup E o agrupacions
professionals, al qual s’ha d’aplicar una reducció de l’1%
arrodonint-se els cèntims a l’alça. 

El complement específic anual s’ha de percebre en catorze
pagues iguals de les quals dotze s’han de percebre mensualment
i dues addicionals. La paga addicional del mes de desembre serà
del mateix import mensual que el complement específic
mensual que correspongui a aquest període.

b.4) Sobre la resta de retribucions complementàries, inclòs
el complement de carrera professional quan correspongui, es
practicarà una reducció del 5% respecte de les vigents a 31 de
maig de 2010, excepte per al personal del grup E o agrupacions
professionals, al qual s’ha d’aplicar una reducció de l’1%
arrodonint-se els cèntims a l’alça.
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b.5) La paga extraordinària del mes de desembre, a més de
la quantia del complement de destinació o concepte equivalent
mensual que correspongui, indicada en l’apartat b.2), inclourà
les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el
quadre següent:

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (i) Triennis (i)

A1
A2
B

C1
C2

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (Llei 7/2007)

623,62
662,32
708,25
608,34
592,95

548,47

23,98
24,02
25,79
22,23
17,71

13,47

La resta dels complements retributius que integrin la paga
extraordinària o s’abonin amb motiu d’aquesta han de tenir la
quantia que correspongui per aplicació del que disposa aquest
apartat.

Quan el funcionari o la funcionària hagi prestat una jornada
de treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors
al mes de desembre, l’import de la paga extraordinària ha
d’experimentar la corresponent reducció proporcional.

b.6) Els complements personals i transitoris i altres
retribucions que tenguin anàleg caràcter, com també les
indemnitzacions per raó del servei i per residència, s’han de
regir per la normativa específica sense que els sigui aplicable la
reducció del 5%.

b.7) El complement de productivitat, que retribueix el
rendiment especial, l’activitat i la dedicació extraordinàries i
l’interès o la iniciativa en l’exercici de les funcions del lloc de
feina, dins del crèdit total disponible, ha d’experimentar una
reducció, amb efectes d’1 de juny de 2010 i en termes anuals,
del 5% respecte dels crèdits autoritzats per a l’any 2010.

b.8) Les gratificacions per serveis extraordinaris, dins dels
crèdits assignats a aquesta finalitat, han d’experimentar
igualment una reducció, amb efectes d’1 de juny de 2010 i en
termes anuals, del 5% respecte dels crèdits autoritzats per a
l’any 2010.

c) El personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, ha de percebre les retribucions bàsiques que estableix
aquesta llei, inclosos triennis, corresponents al grup o subgrup
en el qual estigui inclòs el cos o l’escala, o el sistema
equivalent, del lloc que ocupen, i les retribucions
complementàries que corresponguin a aquest lloc, excloses les
que estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera,
i és aplicable a aquest colAlectiu el que preveuen els apartats a.4,
b.3 i b.4 pel que fa a la percepció del complement específic i
altres retribucions complementàries.

d) El personal funcionari en qualsevol situació
administrativa en la qual, d’acord amb la normativa vigent
aplicable en cada cas, tengui reconegut el dret a la percepció de
triennis ha de percebre, a més, l’import de la part proporcional
que, per aquest concepte, correspongui a les pagues
extraordinàries.

e) Les pagues extraordinàries del personal sotmès a règim
administratiu i estatutari que no es regeixi pel règim retributiu
general, i estigui en servei actiu, incorporaran un percentatge de
la retribució complementària equivalent al complement de
destinació que percebin, de manera que abraci una quantia
individual semblant a la que resulti del que disposen les lletres
a.2 i b.5 anteriors per al personal funcionari en servei actiu al
qual s’aplica el règim retributiu general.

f) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sense
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels
llocs de feina, per la variació del nombre d’efectius assignats a
cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s’hi
estableixin.

Així mateix, les retribucions del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l’any,
sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de
llocs de feina han de ser objecte de revisió, d’acord amb les
especificacions del nou lloc a què s’adscrigui.

4. Les retribucions del personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
són les que es determinen mitjançant la negociació colAlectiva,
de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat
s’estableixen en l’apartat 2 d’aquest article i amb l’aplicació del
que estableix aquest apartat 4, els quals s’han de fer extensius
al personal al servei de la resta d’ens integrants del sector públic
autonòmic en els termes que estableix l’apartat 1 d’aquest
article. Així, les normes concretes per a les retribucions del
personal laboral indicat són les següents:

a) Amb efectes d’1 de gener i fins al 31 de maig de 2010 la
massa salarial del personal laboral del sector públic autonòmic
no pot experimentar un creixement global superior al 0,3%
respecte de la que s’estableix per a l’exercici de 2009.

b) Amb efectes d’1 de juny de 2010, i d’acord amb el que
estableix l’apartat dos B) 4 de l’article 22 de la Llei 26/2009, de
23 de desembre, la massa salarial del personal laboral del sector
públic autonòmic ha d’experimentar la reducció que resulti de
l’aplicació a aquest de la minoració, amb efectes d’1 de juny de
2010, en un 5% de les quanties de cadascun dels conceptes
retributius que integren la nòmina i que els correspongui
percebre, excepte en la paga extraordinària del mes de juny de
2010, a la qual no s’ha d’aplicar la reducció que preveu aquest
apartat.

En el cas que l’1 de juny de 2010 no hagi acabat la
negociació colAlectiva per aplicar l’increment retributiu del
0,3% que estableix la lletra a anterior, la minoració del 5%
sobre els conceptes retributius a què es refereix el paràgraf
anterior s’ha d’aplicar sobre les actualitzades l’1 de gener de
2010 d’acord amb els increments que preveuen les lleis de
pressuposts corresponents.

Sense perjudici de l’aplicació directa i individual a la
nòmina del mes de juny de 2010 de la reducció a què es
refereixen els paràgrafs anteriors, la distribució d’aquesta es pot
alterar en els àmbits corresponents mitjançant la negociació
colAlectiva sense que en cap cas no se’n pugui derivar un
increment de la massa salarial que resulti de l’aplicació de la
reducció del 5% abans esmentada.
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La mateixa reducció han de tenir, amb efectes d’1 de juny de
2010, les quanties dels conceptes retributius que percebin el
personal laboral d’alta direcció i tot el personal que no s’aculli
a conveni colAlectiu, sempre que no tenguin la consideració d’alt
càrrec.

No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, aquesta
reducció no és aplicable al personal laboral les retribucions per
jornada completa del qual no arribin a 1,5 vegades el salari
mínim interprofessional que fixa el Reial Decret 2030/2009, de
30 de desembre. Així mateix, i de conformitat amb el que
estableix el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, la reducció
no és aplicable al personal laboral no directiu de les societats
mercantils a què es refereix l’apartat u lletra g) de l’article 22 de
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2010, llevat que per negociació colAlectiva les
parts decideixin la seva aplicació. 

En tot cas, les retribucions corresponents al personal laboral
contractat sota la modalitat d’alta direcció de les entitats
integrants del sector públic autonòmic no poden excedir de les
retribucions corresponents als directors generals que estableix
l’article 12.4 de la present llei. D’acord amb això, els contractes
i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions
d’aquest personal han d’experimentar l’adequació oportuna.

5. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per massa salarial del
personal laboral del sector públic autonòmic el conjunt de
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social, en els mateixos termes que els que estableix la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2010 per al personal
del sector públic estatal.

6. Les indemnitzacions o bestretes del personal laboral, que es
regeixen per la seva normativa específica, no poden
experimentar creixements superiors als que s’estableixen amb
caràcter general per al personal no laboral de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. La quantia global del complement de productivitat a què es
refereix l’article 121.3 c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no
pot excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol 1 de cada
secció de despesa o, si n’és el cas, sobre les dotacions inicials de
personal de cada ens del sector públic autonòmic integrat en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma.

8. Tots els acords, convenis o pactes que impliquin creixements
retributius superiors als que s’estableixen en aquest article o en
les normes que el despleguin hauran d’experimentar l’adequació
oportuna. Seran inaplicables en cas contrari les clàusules o
normes que s’hi oposin.»

2. Es modifica l’article 12 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 12
Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels
alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

1. Amb caràcter general i fins al 31 de maig de 2010, les
retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs a què
es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
per la qual es regula el règim d’incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, com també del personal eventual i dels membres
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, no han
d’experimentar cap tipus d’increment respecte de les
retribucions corresponents a l’any 2009.

A partir de l’1 de juny de 2010, les retribucions d’aquests
càrrecs s’ha de reduir un 9% pel que fa al president de les Illes
Balears, un 8% pel que fa als consellers i als membres de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i un 7% pel que fa
a la resta de càrrecs, sense perjudici de la mensualitat addicional
o paga extraordinària que s’hagi d’abonar juntament amb la
mensualitat ordinària del mes de juny, la qual no ha
d’experimentar cap tipus de variació.

2. D’acord amb això, les retribucions que fins al 31 de maig de
2010 corresponen als membres del Govern i als alts càrrecs que
s’esmenten tot seguit, sense perjudici de les que corresponguin
pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou
següents, calculades en còmput anual i referides a catorze
mensualitats: 

a) President o presidenta de les Illes Balears: 72.071,02
euros.

b) Consellers del Govern de les Illes Balears: 62.915,62
euros. 

A partir de l’1 de juny de 2010, aquestes retribucions es
fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput
anual i referides a catorze mensualitats:

a) President o presidenta de les Illes Balears: 65.584,63
euros.

b) Consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37
euros. 

3. Es poden concertar assegurances de vida per cobrir els riscs
en què puguin incórrer els membres del Govern en l’exercici de
les seves funcions. 

4. Fins al 31 de maig de 2010, les retribucions dels secretaris
generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats,
sense perjudici de les que corresponguin pel concepte
d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou i de complement de
destinació següents, calculades en còmput anual i referides a
dotze mensualitats, i de complement específic anual:

a) Sou: 15.476,74 euros. 
b) Complement de destinació: 15.015,96 euros. 
c) Complement específic: 21.913,84 euros. 

A partir de l’1 de juny de 2010, aquestes retribucions es
fixen en les quanties de sou i de complement de destinació
següents, calculades en còmput anual i referides a dotze
mensualitats, i de complement específic anual:

a) Sou: 14.393,37 euros. 
b) Complement de destinació: 13.964,84 euros. 
c) Complement específic: 20.379,87 euros. 
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Quant a les retribucions de l’interventor o interventora
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del
director o directora general del Servei de Salut de les Illes
Balears, el complement específic que els correspon com a alts
càrrecs s’ha d’augmentar en la quantia de 27.800 euros fins al
31 de maig de 2010 i en la quantia de 25.854 euros, en còmput
anual, a partir de l’1 de juny de 2010. 

Les dues pagues extraordinàries seran d’una mensualitat del
sou, triennis, si s’escau, i complement de destinació, que s’han
d’abonar els mesos de juny i de desembre, d’acord amb les
retribucions meritades entre els mesos de desembre de l’any
anterior i maig de l’any corrent, ambdós inclosos, la primera, i
entre els mesos de juny i novembre de l’any corrent, ambdós
inclosos, la segona.

5. Les retribucions que fins al 31 de maig de 2010 corresponen
als membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
sense perjudici de les que corresponguin pel concepte
d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, calculades
en còmput anual i referides a catorze mensualitats: 

a) Síndics de comptes: 97.096,59 euros. 
b) Secretari o secretària general: 75.472,59 euros.

A partir de l’1 de juny de 2010, aquestes retribucions es
fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput
anual i referides a catorze mensualitats:

a) Síndics de comptes: 89.328,86 euros. 
b) Secretari o secretària general: 69.434,78 euros.

6. Fins al 31 de maig de 2010, les retribucions de la resta d’alts
càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, com també les retribucions del personal eventual al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si n’és el
cas, al servei de les entitats que, de conformitat amb la
delimitació que fa l’article 11 de la present llei, integren el
sector públic autonòmic, seran les mateixes que les
corresponents a l’any 2009, segons l’instrument jurídic
determinant de la retribució en cada cas.

A partir de l’1 de juny de 2010 les retribucions
corresponents al personal esmentat han d’experimentar
l’adequació oportuna per tal que la seva quantia, en còmput
anual, disminueixi un 7%, sense perjudici de la paga
extraordinària corresponent al mes de juny que, si s’escau,
s’hagi pogut meritar. Això no obstant, aquest percentatge de
reducció ha de ser del 5% pel que fa al personal eventual que,
el 31 de maig de 2010, tengui una retribució, en còmput anual,
inferior als 49.000 euros.

7. No obstant el que disposa l’apartat anterior, en tot cas, les
retribucions corresponents als gerents i a la resta d’òrgans
unipersonals de direcció a què es refereix l’article 2.2, lletres d
i e, de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, de les entitats que, de
conformitat amb la delimitació que fa l’article 11 de la present
llei, integren el sector públic autonòmic, no poden excedir de les
retribucions corresponents als directors generals que estableix
l’apartat 4 anterior, amb excepció dels alts càrrecs del Servei de
Salut de les Illes Balears.

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments
jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs han
d’experimentar l’adequació oportuna.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 14 de la Llei 9/2009, de 21
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2010, que passa a tenir la
redacció següent:

«4. D’acord amb l’article 9.1, paràgraf primer, de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears, els membres del Consell Consultiu han de percebre
l’any 2010 una indemnització per assistència a les sessions que
tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de
985,17 euros per sessió, fins al 31 de maig de 2010, i de 916,21
euros per sessió, a partir de l’1 de juny de 2010.»

4. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera de
la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, que
passa a tenir la redacció següent:

«1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de
les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la
Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica tot
seguit:

a) Personal docent: 39.738.578,14 euros.
b) Personal no docent: 15.880.747,01 euros.

En tot cas, els diversos complements retributius addicionals
a favor del personal docent i investigador de la Universitat de
les Illes Balears, a què es refereix el Decret 19/2008, de 22 de
febrer, que es meritin al llarg de l’any 2010 han d’experimentar
la mateixa variació percentual que la que estableix l’article 11.2
d’aquesta llei per al conjunt de les retribucions del personal al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.»

Article 2
Altre personal

A partir de l’1 de juny de 2010, les retribucions que, d’acord
amb la normativa vigent, hagi de satisfer l’Administració de la
comunitat autònoma, o qualsevol entitat del sector públic
autonòmic, fins i tot a títol de pagament delegat, que no
s’integrin en les previsions que es contenen en els articles 11 i
12 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2010, s’han de reduir, per a cada concepte retributiu a
càrrec de la comunitat autònoma, de manera que el conjunt de
les retribucions, per a cada persona i en còmput anual, es
redueixi un 5% respecte de les retribucions meritades fins al 31
de maig de 2010.
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Capítol II
Altres mesures de reducció i de control de la despesa

Article 3
Limitació de l’import total de les despeses de les entitats del
sector públic autonòmic

1. Per a l’any 2010, el límit màxim de despesa de les entitats
instrumentals del sector públic autonòmic que s’indiquen a
continuació, és el següent:

Entitat Euros

Entitats de dret públic

Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 58.357.400

Agència del Turisme de les Illes Balears 39.866.388

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental

93.886.388

Institut Balear de la Natura 12.921.478

Institut Balear de l'Habitatge 85.388.189

Serveis Ferroviaris de Mallorca 116.042.902

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears 6.609.025

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals 20.838.404

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears 56.425.854

Ports de les Illes Balears 55.917.209

Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears 7.555.387

Consorci de Transports de Mallorca (CTM) 26.022.202

Espais de Natura Balear 11.525.971

Institut Balear de la Joventut 1.628.147

Societats mercantils

Fires i Congressos de Balears, SA 7.562.623

ParcBit Desenvolupament, SA 4.929.892

Institut de Biologia Animal, SA 6.735.927

Serveis de Millora Agrària, SA 15.304.167

Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA 1.494.474

CAIB Patrimoni, SA 7.536.345

Balears Innovació Telemàtica, SA 8.955.365

Ràdio de les Illes Balears, SA 5.035.000

Televisió de les Illes Balears, SA 52.662.400

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA 5.023.369

Multimèdia de les Illes Balears, SA 2.070.097

Tramvia de les Illes Balears, SA 361.000

Fundacions del sector públic

Fundació per al suport i la promoció de l'esport
balear - Illesport 10.681.090

Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de
les Illes Balears 3.042.847

Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les
Illes Balears 4.067.009

Fundació per al Desenvolupament Sostenible 3.093.785

Fundació Robert Graves 322.612

Fundació Teatre Principal d'Inca 209.950

Fundació Balears a l'Exterior 1.187.500

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 9.480.433

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears 905.795

Fundació Caubet-CIMERA Illes Balears 1.635.179

Fundació Santuari de Lluc 150.100

Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica 4.537.615

Les quanties que s’acaben d’indicar fan referència a les
previsions inicials a 1 de gener de 2010 dels estats de dotacions
corresponents, de manera que aquestes quanties màximes s’han
de modificar pels imports que, si és el cas, resultin de les
modificacions dels estats esmentats degudament autoritzades
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, en l’any
2010 es poden dur a terme modificacions dels estats de recursos
i de dotacions d’aquestes entitats en els termes que preveu, amb
caràcter general, la normativa economicofinancera de la
comunitat autònoma aplicable.

Article 4
Transferències nominatives

1. Només es poden autoritzar despeses amb càrrec a les
consignacions pressupostàries corresponents a transferències
nominatives no finalistes a favor de les entitats que s’indiquen
a continuació, fins als límits quantitatius següents:

Entitat Euros

Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 57.957.400

Agència del Turisme de les Illes Balears 39.686.388

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental

7.238.630

Institut Balear de la Natura 12.071.477

Institut Balear de l'Habitatge 0

Serveis Ferroviaris de Mallorca 59.698.500

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears 6.076.705

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals 8.724.957
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Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears 14.365.125

Ports de les Illes Balears 3.729.931

Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears 7.540.387

Consorci de Transports de Mallorca (CTM) 12.417.000

Espais de Natura Balear 11.525.971

Institut Balear de la Joventut 1.378.147

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) 11.422.087

Universitat de les Illes Balears (UIB) 60.123.100

Fires i Congressos de Balears, SA 4.583.933

Institut de Biologia Animal, SA 6.240.067

Serveis de Millora Agrària, SA 9.696.098

Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA 1.221.343

Balears Innovació Telemàtica, SA 0

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA 5.017.526

Multimèdia de les Illes Balears, SA 1.051.048

Carn Illa, SA 190.000

Fundació per al suport i la promoció de l'esport
balear - Illesport 10.596.347

Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de
les Illes Balears 2.864.847

Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les
Illes Balears 158.668

Fundació per al Desenvolupament Sostenible 2.993.785

Fundació Robert Graves 222.181

Fundació Teatre Principal d'Inca 48.950

Fundació Balears a l'Exterior 1.187.500

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears 859.795

Fundació Caubet-CIMERA Illes Balears 1.133.194

Fundació Santuari de Lluc 52.100

Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica 41.454

Consorci Escola d'Hoteleria 2.465.470

Consorci Fundació Pública Balears per a la Música 2.050.299

Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
(COFUC) 1.182.750

Consorci Agència de Qualitat Universitària 191.900

Consorci de La Gola 148.799

Consorci per a la Recuperació de la Fauna i Vida
Silvestre 275.500

Consorci Sistema d'Observació Costanera de les
Illes Balears (SOCIB) 1.353.479

Consorci Centre Balears Europa 1.785.050

Consorci Turisme Jove de les Illes Balears 1.810.533

Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) 3.797.362

Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 266.000

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 618.640

Fons Menorquí de Cooperació 313.500

Fons Pitiús de Cooperació 313.500

Les quanties que s’acaben d’indicar fan referència als crèdits
inicials a 1 de gener de 2010 dels estats de despeses
corresponents, de manera que aquestes quanties màximes s’han
de modificar pels imports que, si és el cas, resultin de les
modificacions dels estats esmentats degudament autoritzades
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

En tot cas, es poden autoritzar despeses amb càrrec a les
partides pressupostàries corresponents a transferències
nominatives que estiguin codificades com a partides finalistes.

2. Els crèdits no autoritzats com a conseqüència del que disposa
l’apartat anterior quedaran en situació d’indisponibilitat fins al
tancament de l’exercici pressupostari de 2010.

3. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, en
l’any 2010 es poden dur a terme modificacions dels estats
pressupostaris de la comunitat autònoma en els termes que
preveu, amb caràcter general, la normativa economicofinancera
aplicable.

Article 5
Contractes de colAlaboració publicoprivada i de concessió
d’obra pública

1. Els òrgans de contractació de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de tots els ens instrumentals que
integren el sector públic de la comunitat autònoma, inclosos els
consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic, abans d’aprovar
l’expedient corresponent a la preparació dels contractes de
colAlaboració publicoprivada o de concessió d’obra pública,
tipificats en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, han de demanar un informe a la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts sobre les
repercussions pressupostàries i els compromisos financers que
impliqui el contracte i sobre la incidència d’aquest en el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, segons el
que preveu el text refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2007, de
28 de desembre. Aquest informe és preceptiu i vinculant i ha de
tenir en compte els criteris que estableix la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat en l’elaboració del dèficit en
termes de comptabilitat nacional.
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2. L’òrgan de contractació ha de proporcionar a la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts informació
completa sobre tots els aspectes financers i pressupostaris del
contracte, amb inclusió dels mecanismes de captació de
finançament i les garanties que prevegi utilitzar durant la
vigència del contracte, com també, si n’és el cas, el document
d’avaluació prèvia a què es refereix l’article 118 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 6
Acords marc

1. Un o diversos òrgans de contractació del sector públic
autonòmic poden concloure acords marc amb un o diversos
empresaris amb la finalitat de fixar les condicions a què s’han
d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un
període determinat, sempre que el recurs a aquests instruments
no s’efectuï de manera abusiva o de manera que la competència
quedi obstaculitzada, restringida o falsejada.

2. En el cas que l’acord marc hagi d’afectar diversos òrgans de
contractació, aquests han de designar prèviament, per mitjà d’un
conveni, a un d’ells, que ha de tenir caràcter d’administració
pública als efectes de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, com a òrgan que ha de tramitar i
resoldre el procediment de licitació i adjudicació de l’acord
marc.  

En el cas que cap dels òrgans de contractació no tengui el
caràcter d’administració pública als efectes de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, han de designar
prèviament, per mitjà d’un conveni, a un d’ells, que ha de tenir,
si n’hi ha qualcun, caràcter de poder adjudicador, com a òrgan
que ha de tramitar i resoldre el procediment de licitació i
adjudicació de l’acord marc. 

En tots aquests casos, i sense perjudici del que estableix
l’article 181.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, el règim jurídic aplicable a l’acord marc és el
règim jurídic que sigui aplicable a la contractació de l’entitat
adjudicadora designada per tramitar i resoldre el procediment de
licitació i adjudicació de l’acord marc.

El conveni que han de signar els òrgans de contractació que,
de forma conjunta, subscriguin un acord marc, com també
aquest acord, ha d’indicar la informació relativa als òrgans de
contractació que hi intervenen i el finançament que assumeix
cada un d’ells. 

3. En els casos en que hi intervenen diversos òrgans de
contractació, els contractes basats en l’acord marc es regeixen
per les normes aplicables a l’ens que adjudiqui el contracte
derivat de l’acord marc.

Article 7
Centrals de contractació

1. S’autoritza la creació d’una central de contractació en l’àmbit
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de la resta d’ens que integren el sector públic
autonòmic, inclosos els consorcis sotmesos a l’ordenament
autonòmic, i d’una central de contractació en l’àmbit sanitari,
per a la centralització de la contractació d’obres, serveis i
subministraments. 

2. La creació de les centrals de contractació a què es refereix
l’apartat anterior s’ha de fer per mitjà d’un decret del Consell de
Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria
competent en matèria de patrimoni o de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de salut, respectivament, i amb
l’informe previ de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de patrimoni. Aquests decrets han de
determinar els tipus de contractes i l’àmbit subjectiu a què
s’estenen les centrals.

3. Les centrals de contractació s’han de subjectar, en
l’adjudicació dels contractes i dels acords marc que subscriguin,
a les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic i les seves normes de desplegament.

En tot cas, l’adquisició centralitzada de béns per mitjà d’una
central de contractació requereix un acord previ del Consell de
Govern, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les normes reglamentàries de desplegament. 

4. Els consells insulars i les entitats que integren l’administració
local, inclosos els organismes autònoms i els altres ens públics
que en depenen, com també la Universitat de les Illes Balears i
la resta d’institucions i organismes públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es poden adherir al sistema de
contractació centralitzada autonòmic, per a la totalitat dels
subministraments, serveis i obres inclosos en aquest o només
per a determinades categories d’aquests. L’adhesió requereix la
conclusió de l’acord corresponent amb l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la persona
titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni.

Capítol III
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 8
Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques

L’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de 2011 és la següent:

Base
liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base
liquidable

Fins a euros

Tipus
aplicable

Percentatge

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 en endavant 21,5

Disposició addicional primera
Aplicació de les mesures retributives

1. Les variacions de les retribucions que, d’acord amb el que
estableixen els articles 1 i 2, hagin de tenir lloc a partir l’1 de
juny de 2010 s’han de fer efectives en les nòmines que es
tanquin i s’hagin de satisfer a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, d’acord amb un criteri de proporcionalitat, de
manera que el 31 de desembre de 2010 s’hagi aplicat
íntegrament la variació retributiva corresponent a l’any 2010.
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2. Així mateix, la disminució de la quantia de les
indemnitzacions que, a partir de l’1 de juny de 2010, es meritin
per raó de l’assistència a les sessions que tenguin lloc per a
l’estudi i l’elaboració de dictàmens del Consell Consultiu de les
Illes Balears, es pot fer efectiva en el moment del pagament de
les indemnitzacions que s’hagin d’abonar a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, de manera que el 31 de desembre de
2010 s’hagi aplicat íntegrament la disminució que pertoqui.

Disposició addicional segona
Indisponibilitat de crèdits pressupostaris

1. En l’any 2010, i amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, no es poden autoritzar
despeses a favor de la Universitat de les Illes Balears per al
finançament de les despeses de personal docent i no docent per
una quantia superior a la que estableix la disposició addicional
primera de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En tot cas, i a més del que estableix l’article 4.2, es declaren
indisponibles els crèdits dels estats de despeses dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponents a les partides pressupostàries afectades per la
resta de mesures de reducció de despeses que es contenen en els
articles 1 i 2 d’aquesta llei, per la mateixa quantia que resulti de
l’aplicació d’aquestes mesures de reducció i fins al tancament
de l’exercici pressupostari de 2010.

Disposició addicional tercera
Modificacions pressupostàries

1. Les entitats del sector públic autonòmic que es regeixen pel
que disposa el capítol IV del títol II del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, han de modificar
els estats de dotacions i de recursos per tal d’adaptar-los a les
disminucions de les previsions inicials que resulten dels nous
límits màxims de despesa i de transferències nominatives no
finalistes a què es refereixen, respectivament, els articles 3 i 4
d’aquesta llei.

2. Aquestes modificacions s’han de tramitar de conformitat amb
el que estableix, amb caràcter general, l’article 64.3 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en un termini màxim de dos mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei i, en tot cas, abans del 31 de
desembre de 2010.

Disposició addicional quarta
Suspensió d’acords

1. D’acord amb el que disposa l’article 38.10 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i pel que fa
als increments retributius prevists per a l’any 2010, se suspèn
l’aplicació dels acords següents:

1r) L’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO,
CSI-CSIF, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154, d’1 de novembre
de 2008, quant als complements retributius i a
l’homogeneïtzació dels complements específics a què es
refereixen, respectivament, els punts 5 i 7 de l’acord esmentat,
i l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010 de
ratificació de l’Acord relatiu a la reprogramació dels punts 5 i
7 de l’Acord signat entre l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals
CCOO, CSI-CSIF, UGT i USO mitjançant el qual es
determinen els criteris i les línies generals del procés negociador
per a l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en
l’àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal
Laboral per al període 2008-2011, publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 37, de 6 de març de 2010.

2n) L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de
2006, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
189 ext., de 30 de desembre de 2006, quant a la retribució per
incentivació a què es refereix l’article 9 i la disposició
transitòria primera de l’acord esmentat.

3r) L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig
de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
98, de 15 de juliol de 2008, quant al complement de carrera
professional a què es refereix el punt 6 de l’acord esmentat.

4t) L’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat
de les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 105, de 29 de juliol de 2008,
quant a la paga extraordinària d’antiguitat de 25 anys de servei,
a la paga extraordinària de 25 anys al professorat en règim
especial de treballadors autònoms, al complement lligat a
l’antiguitat i formació del professorat, i a l’equiparació gradual
de la remuneració amb el personal docent públic a què es
refereixen, respectivament, els apartats segon, tercer i el punt 1
de l’apartat quart de l’acord esmentat.

2. Durant els anys 2010 i 2011, les entitats i els òrgans
competents per subscriure aquests acords poden negociar la
reprogramació en el temps dels increments retributius
esmentats. En defecte d’acord, s’entendrà que els acords
esmentats s’han d’aplicar a partir de l’any 2012, amb el retard
corresponent respecte de les previsions inicialment acordades.

Disposició addicional cinquena
Extensió de les mesures retributives de reducció salarial a
les societats mercantils públiques

Les persones que, per raó del seu càrrec a l’Administració
de la comunitat autònoma o a alguna de les entitats que en
depenen, formin part dels òrgans als quals correspon negociar
els convenis colAlectius aplicables a les societats mercantils
integrades en el sector públic de la comunitat autònoma i
afectades pel que estableix la disposició addicional novena del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, han de procurar, en
l’exercici de les seves funciones en aquests òrgans, que la
negociació colAlectiva prevegi una reducció de les retribucions
del personal laboral no directiu d’aquestes societats equivalent
a la reducció que, amb efectes des d’1 de juny de 2010,
s’estableix en l’article 11 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010 respecte del personal laboral no
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directiu integrat en la resta d’entitats del sector públic
autonòmic.

Disposició addicional sisena
Adequació de conceptes retributius

Una vegada que s’hagin complit efectivament els objectius
d’estabilitat pressupostària del sector públic de la comunitat
autònoma establerts en els acords del Consell de Política Fiscal
i Financera, i sempre que la legislació de l’Estat aplicable en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears ho
permeti, s’han d’adoptar les mesures que pertoquin per tal de
recuperar gradualment el nivell retributiu dels conceptes
retributius afectats per les mesures de reducció que es contenen
en aquesta llei i sobre els quals la comunitat autònoma de les
Illes Balears tengui competències normatives.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera
Normes de desplegament i execució

S’autoritza el Govern perquè, a proposta de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
dicti les disposicions que calguin per al desplegament i
l’execució de tot el que es preveu en aquesta llei. 

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 15 de juny de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2010, aprovà la Llei reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

B)
LLEI REGULADORA 

DEL CONSELL CONSULTIU 
DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 23.2 de la Llei Orgànica 3/1980, del Consell
d’Estat (LOCE), disposa que el dictamen del Consell d’Estat
serà preceptiu per a les comunitats autònomes «en els mateixos
casos prevists en aquesta llei per a l’Estat, quan hagin assumit
les competències corresponents». Aquest precepte i la seva
possible inconstitucionalitat van provocar, al seu moment, un
fort debat doctrinal, només apaivagat amb la intervenció
aclaridora de l’«intèrpret suprem de la Constitució». En efecte,
el Tribunal Constitucional, a la Sentència 204/1992, de 26 de
novembre, es va pronunciar sobre la constitucionalitat de
l’article 23.2 de la LOCE, arran de la qüestió
d’inconstitucionalitat plantejada per la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana. 

El Tribunal Constitucional, en aquesta resolució, afirma que
«la intervenció preceptiva d’un òrgan consultiu de les
característiques del Consell d’Estat, sigui o no vinculant, suposa
en determinats casos una importantíssima garantia de l’interès
general i de la legalitat objectiva»; es tracta, a judici seu, d’«una
funció molt qualificada que permet a qui legisla elevar la seva
intervenció preceptiva, en determinats procediments, siguin de
competència estatal o autonòmica, a la categoria de norma
bàsica del règim jurídic de les administracions públiques o part
del procediment administratiu comú (article 149.1.18 de la
CE)». Tanmateix, continua raonant el Tribunal Constitucional,
«aquesta garantia procedimental s’ha de cohonestar amb les
competències que les comunitats autònomes han assumit per
regular l’organització de les seves institucions d’autogovern
(article 148.1.1 de la CE), de manera que aquella garantia
procedimental ha de respectar alhora les possibilitats
d’organització pròpia de les comunitats autònomes que es
derivin del principi d’autonomia organitzativa (articles 147.2 c
i 148.1.1 de la CE)». Per això, conclou el Tribunal
Constitucional, res no «impedeix que, en l’exercici d’aquesta
autonomia organitzativa, les comunitats autònomes puguin
establir, en el seu propi àmbit, òrgans consultius equivalents al
Consell d’Estat quant a la seva organització i competències,
sempre que aquestes se cenyeixin a l’esfera d’atribucions i
activitats dels respectius governs i administracions
autonòmiques». En coherència amb això, «si una comunitat
autònoma, en virtut de la seva potestat d’autoorganització
(article 148.1.1 de la CE), crea un òrgan consultiu superior
semblant, no hi ha dubte que pot dotar-lo, en relació amb les
actuacions del Govern i l’Administració autonòmica, de les
mateixes facultats que la LOCE atribueix al Consell d’Estat».
A més, evitant qualsevol possible ambigüitat, el Tribunal
Constitucional subratlla que la creació d’un òrgan consultiu
autonòmic no se superposa al Consell d’Estat, sinó que el
substitueix. En efecte, si les comunitats autònomes «creen un
òrgan consultiu propi dotat de les mateixes funcions que el
Consell d’Estat és, clarament, perquè han decidit prestar les
garanties procedimentals esmentades a través de la seva pròpia
organització, i substituir la que fins ara ha ofert l’òrgan
consultiu estatal també en l’àmbit de competència de les
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comunitats autònomes. Decisió aquesta que, segons s’ha dit, es
troba plenament legitimada per l’article 148.1.1 de la CE i els
preceptes concordants dels estatuts d’autonomia». L’aplicació
d’aquests principis, bàsics per al funcionament correcte de
l’estat autonòmic, du el Tribunal Constitucional a concloure que
«la intervenció de l’òrgan consultiu autonòmic exclou la del
Consell d’Estat». Tanmateix, el Tribunal Constitucional
subratlla que aquesta substitució del dictamen del Consell
d’Estat pel d’un òrgan consultiu autonòmic només és possible
quan aquests estiguin dotats «de les característiques
d’organització i funcionament que n’assegurin la independència,
l’objectivitat i la qualificació tècnica rigorosa».

II

Aquesta possibilitat de substituir el dictamen del Consell
d’Estat pel d’un consell consultiu autonòmic «equivalent» es va
incorporar a l’ordenament jurídic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb extraordinària rapidesa, ja que amb prou
feines uns mesos després de la sentència esmentada del Tribunal
Constitucional es va aprovar la Llei 5/1993, de 15 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, que plasmava de manera
concreta a la nostra comunitat autònoma aquella doctrina
general. Partint d’aquesta norma, i amb uns recursos materials
molt modestos, aquest nou òrgan de la comunitat balear (llavors
de designació exclusivament governamental) va començar la
seva etapa en els primers dies de l’estiu de 1993. Sis anys més
tard, la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la
Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, el va convertir en un òrgan estatutari quan
el va incloure en l’article 41 amb el contingut següent:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. El Consell Consultiu estarà integrat per set juristes de
prestigi reconegut, tres dels quals han de ser elegits pel
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes
parts dels diputats.

3. Una llei del Parlament en regularà l’organització i el
funcionament.

El nou text estatutari va fer necessària la reforma de la Llei
del Consell Consultiu de 1993, que es va plasmar a la Llei
6/2000, de 31 de maig. Amb aquesta modificació, tres membres
del Consell van passar a ser elegits pel Parlament, mentre que
el president o presidenta de la institució deixava de ser designat
pel Govern i passava a ser elegit pels mateixos membres del
Consell. D’altra banda, la Llei 6/2000 va millorar la redacció de
les incompatibilitats dels consellers i conselleres consultius, va
ampliar sensiblement l’àmbit competencial del Consell i va
modificar-ne el funcionament i el procediment. Va ser, sens
dubte, una reforma que responia als imperatius estatutaris i a les
necessitats sentides des de la mateixa institució consultiva.

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ha incidit
moderadament en la figura del Consell Consultiu. En concret,
el nou article 76 estableix:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. El Consell Consultiu estarà integrat com a màxim per deu
juristes de prestigi reconegut, dues cinquenes parts dels
quals seran elegits pel Parlament mitjançant el vot favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats, i les altres tres
cinquenes parts dels membres seran elegits pel Govern.

3. Una llei del Parlament en regularà el nombre,
l’organització i el funcionament.

III

En el nou text estatutari hi ha, per tant, una crida al
legislador autonòmic perquè adeqüi la legislació ordinària als
mandats estatutaris. Provisionalment, l’abast mínim d’aquesta
adaptació hauria de ser fixar-ne el nombre exacte de membres.
La composició del Consell Consultiu de les Illes Balears
prevista en el segon apartat de l’article 76 del nou Estatut
d’Autonomia de 2007 no sembla conciliable amb la continguda
en el títol II de la Llei 5/1993 (articles 4 a 9). En efecte, l’article
4 (apartats 1 i 2) d’aquesta última afirma que el Consell
Consultiu està integrat per set juristes, tres dels quals han de ser
elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres cinquenes
parts dels diputats i els altres quatre han de ser designats pel
Govern; l’article 76.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears prescriu, per la seva banda, que «el Consell Consultiu
estarà integrat com a màxim per deu juristes de reconegut
prestigi, dues cinquenes parts dels quals seran elegits pel
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes parts
dels diputats, i les altres tres cinquenes parts dels membres han
de ser elegits pel Govern». Per tant, és necessari adaptar la llei
reguladora del Consell Consultiu als nous imperatius estatutaris,
que obliga a modificar el nombre de set membres, atès que no
és possible dividir-los en nombres sencers entre tres cinquenes
i dues cinquenes. De fet, amb la nova redacció de l’Estatut (és
a dir, un màxim de deu membres sense indicar-ne el nombre
mínim, elegits dues cinquenes parts pel Parlament i tres
cinquenes parts pel Govern) només hi ha dues composicions
possibles: cinc membres (tres elegits pel Govern i dos pel
Parlament) i deu membres (sis elegits pel Govern i quatre pel
Parlament). En consideració a l’experiència d’aquests setze anys
de vida de la institució i al creixent volum d’activitat que s’hi ha
desenvolupat fins ara, sembla que el nombre actual de set
consellers i conselleres s’hauria d’elevar a deu i no reduir-se a
cinc. 

Tanmateix, a més d’això, hi ha més motius que justifiquen
aquesta reforma en profunditat de la llei reguladora d’aquesta
institució. En efecte, el Consell Consultiu té més de setze anys
d’existència; durant aquest període ha emès més de dos mil
dictàmens, a més de les memòries anuals, la qual cosa ha
permès conèixer en profunditat els encerts, les insuficiències i
les necessitats que presenta la institució. La llei que ara s’aprova
respon a aprofundir en els primers, a esmenar les segones i a
subvenir a les terceres. D’aquesta manera, la llei incideix en
pràcticament tots els aspectes del règim del Consell Consultiu
(composició, organització, competències i funcionament),
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introdueix una regulació nova, en uns casos, o aclareix
qüestions que la pràctica ha demostrat que no tenien cobertura
legal suficient i adequada, en d’altres. Així mateix, la reforma
ha servit per millorar tècnicament el text de la llei; així, s’han
rubricat tots els articles i s’han dividit dos títols en capítols, amb
la qual cosa s’aconsegueix una millor estructuració de la norma.

Així, i només a tall d’exemple, alAludirem ara a algunes de
les modificacions més significatives. S’hi ha incorporat, en
primer lloc, una àmplia exposició de motius, que aborda
sintèticament la dimensió constitucional de la funció consultiva,
l’esdevenir històric del Consell Consultiu de les Illes Balears i
les reformes que du a terme la nova llei. Pel que fa a les
qüestions substancials, s’ha delimitat amb més precisió la
comesa de l’alt cos consultiu de la comunitat autònoma i s’ha
prohibit que cap altre òrgan o entitat pugui utilitzar l’expressió
«Consell Consultiu de les Illes Balears». S’amplien de set a deu
les persones que integren aquest òrgan, quatre de les quals han
de ser elegides pel Parlament i sis designades pel Govern; i es
permet que un dels consellers o conselleres de cada origen
pugui tenir la condició de funcionari o funcionària. Es preveu
que, en el cas d’empats successius després de dues votacions per
elegir el president o presidenta, resulti elegit president o
presidenta el conseller o consellera de més antiguitat en el
Consell o de més edat, per aquest ordre, entre les persones
candidates. Amb això se soluciona una llacuna significativa de
la regulació fins ara vigent. Seguint el que és una pràctica
gairebé unànime en els setze consells consultius autonòmics que
funcionen en l’actualitat, es crea un cos de lletrats i lletrades.
S’ha accentuat el règim d’incompatibilitats dels consellers i
conselleres per evitar la colAlisió entre interessos públics i
privats, per la qual cosa s’han regulat de forma completa i
rigorosa les causes d’abstenció i recusació. També s’ordena que
qualsevol intent de pressió sobre un conseller o consellera
consultiu sigui comunicat per aquesta persona immediatament
al Consell i, si escau, al Ministeri Fiscal. Es precisa el que abans
no quedava clar de la redacció de la llei, és a dir, que les
indemnitzacions que es puguin rebre del Consell no només
compensen l’assistència a les sessions, sinó també i
especialment la redacció i la defensa de les ponències. Per raons
de prudència, s’estableix que, en cas de processament d’un
conseller o consellera, se'n produeixi la suspensió cautelar
automàtica. 

Quant a les competències del Consell, la principal novetat és
l’obligació de dictaminar tots els projectes de llei elaborats pel
Govern en compliment de les previsions expressament
establertes en l’Estatut d’Autonomia, a excepció de la llei de
pressuposts. Es tracta d’una nova comesa, comuna als òrgans
consultius de pràcticament totes les comunitats autònomes, de
gran transcendència, ja que podrà millorar, quant a la forma i al
fons, els productes normatius sorgits del Parlament de les Illes
Balears. Així mateix, s’exigeix el dictamen del Consell
Consultiu en els projectes de disposicions reglamentàries dels
consells insulars, quan aquestes es dictin en exercici de la
potestat reglamentària normativa reconeguda en l’article 72 de
l’Estatut d’Autonomia. De la mateixa manera, per abastar totes
les iniciatives possibles, s’ordena que, a més dels projectes,
també s’hagi d’emetre un dictamen de les proposicions de
reforma de l’Estatut d’Autonomia. Es regula amb més detall
l’emissió de vots particulars dels consellers o conselleres
discrepants i es garanteix la publicitat immediata dels dictàmens
i dels vots particulars. 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Definició i naturalesa

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior
de consulta de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
2. Li correspon, en els termes expressats en aquesta llei, l’alt
assessorament del Parlament, del Govern i de l’Administració
de la comunitat autònoma, dels consells insulars i dels ens
locals, com també de la Universitat de les Illes Balears. També,
el dels ens que integren l’administració instrumental dependent
de qualsevol dels ens territorials esmentats i el de les altres
entitats i corporacions de dret públic no integrades en
l’Administració de les Illes Balears, quan ho exigeixi la llei. 

3. Cap altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma, inclosa
l’administració insular, local o institucional, no pot emprar la
denominació «Consell Consultiu de les Illes Balears». 

4. El Consell Consultiu s’ha d’organitzar d’acord amb el que
disposen aquesta llei i el seu reglament d’organització i
funcionament.

Article 2
Seu

El Consell Consultiu té la seu a la ciutat de Palma. Això no
obstant, amb convocatòria prèvia, es pot reunir en qualsevol
altre indret del territori de la comunitat autònoma.

Article 3
Funció

1. En l’exercici de les seves funcions, el Consell Consultiu ha
de vetllar per l’observança de la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia i la resta del ordenament jurídic.

2. El Consell Consultiu exerceix les seves funcions amb
autonomia orgànica i funcional per garantir la seva objectivitat
i independència. 

3. Els assumptes sobre els quals el Consell Consultiu emeti un
dictamen no poden ser remesos per a informe a cap altre òrgan,
organisme o institució de la comunitat autònoma o de l’Estat.

Article 4
Consulta i caràcter del dictamen

1. La consulta al Consell Consultiu és preceptiva quan ho
estableixi així aquesta llei o una altra disposició del mateix rang,
i facultativa en la resta de casos.

2. Els dictàmens del Consell Consultiu no són vinculants,
excepte en els casos en què legalment s’estableixi, i s’han de
fonamentar en l’ordenament jurídic. Només poden contenir
valoracions d’oportunitat o de conveniència quan així ho
solAliciti expressament l’autoritat que formuli la consulta. 
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3. Les disposicions i resolucions sobre assumptes informats pel
Consell Consultiu han d’expressar si s’adopten conforme amb
el seu dictamen o se n’aparten. En el primer cas, s’usarà la
fórmula «d’acord amb el Consell Consultiu», en el segon, la
d’«oït el Consell Consultiu». 

TÍTOL II
COMPOSICIÓ

Capítol I
Composició i organització

Article 5
Composició 

El Consell Consultiu està integrat per deu membres l’elecció
o la designació dels quals, segons pertoqui de conformitat amb
aquesta llei, s’ha de fer entre juristes de competència i prestigi
reconeguts, amb més de deu anys d’exercici professional, que
tenguin la condició política de ciutadans o ciutadanes de les
Illes Balears.

El Consell Consultiu actua en ple, que estarà constituït per
totes les persones que en siguin membres.

Article 6
Elecció, designació i nomenament de membres 

1. Els i les membres del Consell Consultiu han de ser nomenats
pel president o presidenta de les Illes Balears. Quatre membres
del Consell Consultiu són elegits pel Parlament amb el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i diputades, i
els altres sis són designats pel Govern.

2. Un o una membre dels sis que designa el Govern i un altre o
una altra dels quatre que elegeix el Parlament poden ser
personal funcionari del grup A1 en actiu en la relació de llocs de
feina de l’Administració de la comunitat autònoma, en el primer
cas, i de qualsevol administració pública, en el segon.
 
3. Excepte en el cas que preveu l’apartat anterior, no poden ser
elegides o designades membres del Consell Consultiu les
persones que tenguin la condició de personal funcionari o de
personal eventual o laboral en actiu de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, de l’Estat o de qualsevol administració
pública. Aquesta limitació no s’aplicarà als professors o
professores d’universitat.

4. Els i les membres del Consell Consultiu han de ser nomenats
per un període de quatre anys i poden ser novament elegits o
designats per a mandats posteriors. Els i les membres d’elecció
parlamentària formen un grup, i la resta de les persones que en
siguin membres, l’altre.
 
5. Una vegada publicats els nomenaments, els i les membres del
Consell Consultiu, en la seva condició de consellers i
conselleres de la institució, han de prendre possessió dels
càrrecs davant del president o presidenta de les Illes Balears i el
president o presidenta del Parlament, mitjançant jurament o
promesa. 

Article 7
Elecció i nomenament del president o presidenta

1. Els i les membres del Consell Consultiu elegeixen entre ells,
en votació secreta i per majoria absoluta, el president o
presidenta. Si no s’aconsegueix la majoria esmentada, s’haurà
de fer, quaranta-vuit hores després, una segona votació entre les
dues persones que siguin candidates que hagin obtingut més
suport en la primera i en resultarà elegida qui obtengui més
nombre de vots. En cas de mantenir-se l’empat, s’entendrà
elegit president o presidenta el conseller o consellera de més
antiguitat en el Consell o de més edat, per aquest ordre, entre els
candidats i candidates.

2. El president o presidenta del Consell Consultiu, que ha de ser
nomenat pel president o presidenta de les Illes Balears, ha de
prendre possessió del càrrec davant seu i davant del president o
presidenta del Parlament de les Illes Balears, mitjançant
jurament o promesa. 

3. El mandat de qui ocupi la Presidència del Consell Consultiu
té una durada coincident amb la del seu càrrec de conseller o
consellera. En cas d’absència o malaltia o una altra causa legal,
l’ha de substituir el conseller o consellera de més antiguitat o,
si l’antiguitat és la mateixa, de més edat. En cas de vacant,
aquest mateix conseller o consellera ha d’exercir la Presidència
fins que es dugui a terme una nova elecció i nomenament.

Article 8
Atribucions del ple

El ple del Consell Consultiu té les atribucions següents:

a) Aprovar els dictàmens sobre les matèries que se sotmeten
a la seva consideració. 

b) Aprovar el propi projecte de reglament orgànic i de
funcionament, i també les seves modificacions.

c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
d) Acordar, a proposta del president o presidenta, la

constitució de comissions i ponències especials.
e) Aprovar la memòria d’activitats de la institució.
f) Informar sobre la separació del càrrec dels i de les

membres del Consell Consultiu, quan així pertoqui.
g) Aprovar i modificar, a proposta del president o

presidenta, la relació de llocs de feina del Consell Consultiu.
h) Dictar, a proposta del president o presidenta, les bases

reguladores de les subvencions i beques l’atorgament de les
quals pugui decidir el Consell Consultiu.

i) Adoptar altres actes necessaris respecte del funcionament
de la institució.

j) Totes les que resultin d’aquesta o d’altres lleis.

Article 9
Atribucions del president o presidenta

El president o presidenta exerceix la representació del
Consell Consultiu davant qualsevol instància o institució,
pública o privada, i n’exerceix la direcció i la gestió. A aquest
efecte, li correspon exercir les funcions següents:

a) Convocar i presidir el Consell Consultiu, dirigir-ne les
deliberacions i decidir amb el seu vot de qualitat els empats que
es puguin produir.



BOPIB núm. 134 - 25 de juny de 2010 4863

b) Designar un ponent entre els i les membres del Consell
Consultiu, vetllant per una assignació equilibrada de la càrrega
de treball.

c) Donar el vistiplau als dictàmens i a les memòries que
aprovi el Consell Consultiu.

d) Desenvolupar les tasques necessàries per al bon
compliment de les funcions del Consell.

e) Elaborar les ponències en la seva condició de membre
d’aquest òrgan.

f) Exercir la direcció superior del personal i dels serveis
administratius del Consell Consultiu. 

g) Convocar els procediments de selecció i provisió del
personal del Consell Consultiu. 

h) Exercir les funcions que la normativa autonòmica de
funció pública encomana al conseller o consellera competent en
matèria de funció pública en relació amb el personal propi del
Consell Consultiu, i les que es determinin reglamentàriament,
quant a la resta.

i) Autoritzar i contractar obres, subministraments, serveis i
altres prestacions necessàries per al seu funcionament.

j) Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les
obligacions i ordenar els pagaments, com també autoritzar els
documents pressupostaris de despeses i ingressos.

k) Encarregar la gestió i l’execució de funcions específiques
a algun o a alguns consellers o conselleres i al personal del
Consell Consultiu, quan el bon funcionament d’aquest òrgan ho
aconselli.

l) Les altres funcions que li corresponen en virtut d’aquesta
llei i del Reglament d’organització i funcionament del Consell
Consultiu, com també qualsevol altra funció que no estigui
expressament conferida a un altre òrgan del Consell Consultiu.

Article 10
Drets i deures dels consellers i conselleres

1. Els i les membres del Consell Consultiu, com a consellers i
conselleres de la institució, tenen les facultats següents:

a) Assistir, llevat de causa justificada, a les reunions per a la
deliberació dels assumptes i a les altres a les quals siguin
degudament convocats, i participar en els debats.

b) Elaborar les ponències que els siguin encomanades pel
president o presidenta o per acord del ple.

c) Proposar l’aprovació, la modificació o la desestimació de
les propostes de dictàmens, estudis o informes que es presentin
en el ple.

d) Les altres funcions que els corresponguin en virtut
d’aquesta llei i del Reglament del Consell Consultiu, o aquelles
que els siguin delegades pel ple o el president o presidenta.

2. Els i les membres del Consell Consultiu han de guardar secret
de les actuacions del Consell i de les deliberacions del ple.

Article 11
Nomenament del conseller secretari o consellera secretària

1. Els i les membres del Consell Consultiu elegeixen entre ells,
en votació secreta i per majoria absoluta, el conseller secretari
o consellera secretària. Si no s’aconsegueix la majoria
esmentada, s’haurà de fer, quaranta-vuit hores després, una
segona votació entre les dues persones que siguin candidates
que hagin obtingut més suport en la primera i en resultarà
elegida qui obtengui més nombre de vots. En cas de mantenir-se
l’empat, s’entendrà elegit conseller secretari o consellera
secretària el conseller o consellera de més antiguitat en el

Consell o de més edat, per aquest ordre, entre els candidats i
candidates.

2. El conseller secretari o consellera secretària del Consell
Consultiu, que ha de ser nomenat pel president o presidenta de
les Illes Balears, ha de prendre possessió del càrrec davant seu
i davant del president o presidenta del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant jurament o promesa. 

3. El mandat del conseller secretari o consellera secretària té una
durada coincident amb la del seu càrrec de conseller o
consellera. En cas d’absència o malaltia o una altra causa legal,
l’ha de substituir el conseller o consellera de menys antiguitat
o, si l’antiguitat és la mateixa, el de menys edat. En cas de
vacant, aquest mateix conseller o consellera ha d’exercir el
càrrec esmentat fins que es dugui a terme una nova elecció i
nomenament.

Article 12
Atribucions del conseller secretari o consellera secretària 

El conseller secretari o consellera secretària del Consell
Consultiu és el fedatari o fedatària de la institució i acompleix,
a més, la resta de funcions que li atribueixen aquesta llei i el
Reglament d’organització i funcionament del Consell.

Capítol II
L’estatut dels consellers i conselleres

Article 13
Règim d’incompatibilitats

1. La condició de membre del Consell Consultiu és
incompatible amb l’ocupació dels càrrecs següents:

a) Les persones que ocupin càrrecs amb mandat
representatiu.

b) Els i les membres del Govern de les Illes Balears, del
Govern de l’Estat, dels òrgans executius superiors de les
comunitats autònomes, dels òrgans de govern insulars i locals,
dels òrgans executius de les institucions europees i organismes
internacionals, i també els alts càrrecs nomenats per aquestes o
qualssevol altres administracions públiques.

c) Els magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional.
d) Els i les membres del Consell d’Estat o de qualsevol dels

òrgans consultius d’altres comunitats autònomes.
e) Els i les membres de la Sindicatura de Comptes, del

Tribunal de Comptes o de qualssevol altres òrgans de
fiscalització externa de les comunitats autònomes.

f) El síndic o síndica de greuges, qui sigui defensor del
poble o el o la titular d’alguna institució equivalent de les altres
comunitats autònomes. 

g) Els i les membres en exercici de la carrera judicial i fiscal.
h) Les persones que exerceixin funcions directives en partits

polítics, centrals sindicals, organitzacions empresarials o
colAlegis professionals, com també las que tenguin una relació
laboral al servei d’aquestes organitzacions.

i) Les persones que exerceixin càrrecs de govern a la
Universitat.
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j) Les persones que exerceixin càrrecs directius en empreses
concessionàries, contractistes, arrendatàries o administradores
d’obres o serveis públics, sigui quin sigui el seu àmbit
territorial.

2. Si algun o alguna dels membres elegits o designats com a
membre del Consell Consultiu està incurs en una causa
d’incompatibilitat haurà de cessar en el càrrec o l’activitat
incompatible abans de la presa de possessió. Si aquest
cessament no es produeix s’entendrà que no accepta el càrrec de
conseller o consellera de la institució consultiva. En cas
d’incompatibilitat sobrevinguda, la persona afectada haurà de
cessar en aquesta situació o presentar la renúncia al càrrec de
membre del Consell Consultiu.

Article 14
Causes d’abstenció i recusació

1. Els consellers i conselleres exerceixen la seva funció
consultiva amb objectivitat i imparcialitat, sense subjecció a cap
vincle jeràrquic ni a instruccions de cap classe. Tot intent de
pressió sobre un conseller o consellera ha de ser comunicat
immediatament per aquest al president o presidenta del Consell
i, si escau, al Ministeri Fiscal.

2. Els i les membres del Consell s’han d’abstenir d’intervenir en
l’elaboració i l’aprovació dels dictàmens quan es produeixi
alguna de les causes d’abstenció previstes en la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. També s’han
d’abstenir d’intervenir en les consultes relatives a assumptes en
la preparació o en l’elaboració dels quals hagin participat
directament.

3. Qualsevol membre del Consell que estigui assabentat de la
concurrència d’algun dels supòsits prevists en l’apartat anterior
ho ha de comunicar immediatament al ple, a fi que aquest,
ateses les circumstàncies concretes de cada cas i oït el conseller
o consellera afectat, decideixi si s’ha d’abstenir de l’estudi i la
votació del dictamen corresponent. El ple ha d’adoptar l’acord
que correspongui en la mateixa sessió en què la qüestió es
plantegi, sense necessitat de ponència prèvia. Els consellers o
conselleres afectats per possibles causes d’abstenció no poden
participar en l’estudi, la deliberació ni la votació que dugui a
terme el ple sobre la seva apreciació, i queden vinculats per
l’acord que aquest adopti.

4. Qualsevol part interessada pot promoure la recusació dels
membres del Consell Consultiu de conformitat amb el que
preveu la legislació de procediment administratiu comú.

Article 15
Compensacions econòmiques

Els i les membres del Consell Consultiu tenen dret a la
percepció, si escau, d’indemnitzacions per despeses de
desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a
terme, i de redacció i defensa de ponències, d’acord amb el que
disposin el Reglament orgànic i altres disposicions dictades per
aplicar aquesta llei.

Article 16
Cessament de membres del Consell Consultiu
 
1. Els i les membres del Consell Consultiu són inamovibles i
només cessen en el seu càrrec per alguna de les causes següents:

a) Renúncia, presentada davant del president o presidenta de
les Illes Balears, que immediatament n’ha de donar trasllat a la
institució que, en cada cas, n’ha proposat el nomenament.

b) Mort.
c) Expiració del termini del seu nomenament.
d) Incompatibilitat sobrevinguda.
e) Incompliment greu de les seves funcions.
f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.
g) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
h) Inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic i dels drets

polítics.
i) Pèrdua de la condició política de ciutadans o ciutadanes de

la comunitat autònoma.
 
2. El cessament ha de ser acordat pel president o presidenta de
les Illes Balears. En els casos prevists en els apartats d) i e) del
punt anterior es requerirà preceptivament l’audiència de la
persona interessada, com també l’informe del Consell
Consultiu, que ha de ser remès al Consell de Govern o a la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament
de les Illes Balears, segons que sigui el conseller o consellera
dels designats pel Govern o dels elegits pel Parlament, perquè
pugui pronunciar-se sobre la concurrència o no de les causes
assenyalades en els apartats esmentats.

3. El president o presidenta del Consell Consultiu, el més aviat
possible, ha de comunicar el cessament dels consellers o
conselleres als òrgans que els hagin de renovar.

4. En els casos dels apartats a) i c) del punt 1 d’aquest precepte,
els i les membres del Consell Consultiu continuaran en
l’exercici de les seves funcions fins que no es produeixi una
nova designació i presa de possessió.

5. Qui ocupi la vacant d’un conseller o consellera que hagi
cessat abans del termini per al qual hagi estat elegit o designat,
ho farà pel temps que resti per completar el mandat esmentat,
sens perjudici del dret a ser reelegit.

Article 17
Suspensió cautelar dels consellers i conselleres

1. El president o presidenta de les Illes Balears, a proposta del
ple del Consell Consultiu per majoria absoluta, i havent oït el
Consell de Govern o la Mesa del Parlament, segons l’origen de
la persona afectada, pot suspendre en l’exercici del càrrec
qualsevol dels consellers o conselleres durant el temps
indispensable per resoldre sobre la concurrència d’alguna de les
causes de cessament. 

2. Es produirà la suspensió cautelar automàtica en el cas que es
dicti una interlocutòria de processament contra un conseller o
consellera.
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TÍTOL III
COMPETÈNCIA

Article 18
Consulta preceptiva

El Consell Consultiu s’ha de consultar preceptivament en els
casos següents:

1. Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’Autonomia.

2. Avantprojectes de llei elaborats pel Govern en compliment de
les previsions expressament establertes en l’Estatut
d’Autonomia, a excepció de la llei de pressuposts.

3. Prèviament a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat
davant del Tribunal Constitucional, pel Govern o pel Parlament
de les Illes Balears, contra lleis i normes amb rang de llei de
l’Estat o d’una altra comunitat autònoma.

4. Conflictes positius de competències que el Govern de les Illes
Balears pretengui plantejar davant del Tribunal Constitucional,
amb caràcter previ al requeriment pertinent.

5. Prèviament al plantejament davant del Tribunal
Constitucional, i en els termes de la Llei Orgànica d’aquest
tribunal, dels conflictes en defensa de l’autonomia local.

6. Projectes de legislació delegada a què fa referència l’article
48.1 de l’Estatut d’Autonomia.

7. Projectes de disposicions reglamentàries, excepte les de
caràcter organitzatiu, del Govern de les Illes Balears, com
també les modificacions d’aquestes. També estan excloses de
dictamen preceptiu les ordres per les quals s’aproven les bases
reguladores de subvencions.

8. Projectes de disposicions reglamentàries dels consells
insulars que es dictin en exercici de la potestat reglamentària
normativa reconeguda en l’article 72 de l’Estatut d’Autonomia.

9. Avantprojectes de llei i disposicions administratives de
qualsevol tipus que afectin l’organització, la competència o el
funcionament del Consell Consultiu.

10. Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets de
contingut econòmic de l’Administració de la comunitat
autònoma, com també submissió a arbitratge de les qüestions
que se suscitin respecte dels béns i dels drets patrimonials
d’aquesta administració, quan, en ambdós casos, la quantia
litigiosa excedeixi els 30.000 euros.

11. Conflictes d’atribucions que se suscitin entre les institucions
d’autogovern de la comunitat autònoma.

12. Procediments tramitats per les administracions públiques de
les Illes Balears en els quals la llei exigeixi preceptivament el
dictamen d’un òrgan consultiu, referits, entre d’altres, a les
matèries següents:

a) Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis
formulades davant de l’Administració de la comunitat
autònoma, els consells insulars, les corporacions locals i
qualsevol altra entitat pública de les Illes Balears, sempre que
la quantitat reclamada sigui superior a 30.000 euros.

b) Revisió d’ofici dels actes i de les disposicions
administratives.

c) Interpretació, modificació, resolució i anulAlació de
concessions i contractes en els termes i les condicions establerts
a la llei.

d) Recurs extraordinari de revisió.

13. Qualsevol altre assumpte en què una llei exigeixi
expressament el dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan
consultiu autonòmic superior.

Article 19
Consulta facultativa

Amb caràcter facultatiu, es pot demanar el dictamen del
Consell Consultiu en els casos següents:

a) Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament de les Illes Balears.

b) La resta d’avantprojectes de llei elaborats pel Govern,
diferents dels de consulta preceptiva.

c) Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats
autònomes.

d) Instruments de planificació sectorial o territorial aprovats
pel Govern o pels consells insulars.

e) Conflictes de competències entre l’Administració de la
comunitat autònoma i altres administracions públiques de les
Illes Balears.

f) Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva
especial transcendència a judici del president o presidenta de les
Illes Balears o dels presidents o presidentes dels consells
insulars en els casos a què fa referència l’article 21.d) d’aquesta
llei. 

Article 20
Memòria

1. El Consell Consultiu ha d’elevar anualment, dins del primer
semestre de l’any següent, una memòria al president o
presidenta de les Illes Balears i a la Mesa del Parlament. En
aquesta memòria s’ha de retre compte de les activitats
realitzades pel Consell i s’hi poden expressar els suggeriments
i les observacions que consideri oportunes en relació amb la
millora de l’ordenament jurídic i de l’actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears. 

2. El projecte de memòria, que ha de ser redactat pel conseller
secretari o consellera secretària seguint les instruccions del
president o presidenta, ha de ser aprovat pel Ple del Consell. 

TÍTOL IV
FUNCIONAMENT

Article 21
Legitimats per solAlicitar el dictamen 

Poden solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu:

a) El president o presidenta de les Illes Balears, a iniciativa
pròpia o a solAlicitud de qualsevol dels membres del Govern, en
tots els casos.
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b) El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposa el seu reglament, en els supòsits prevists,
respectivament, en els apartats 1 i 3 de l’article 18, com també
en el que assenyala la lletra a) de l’article 19.

c) Els presidents o presidentes dels consells insulars, els
batles o batlesses, els rectors o rectores de les universitats
públiques i les persones que ocupin la representació d’altres
corporacions, entitats o organismes públics en els supòsits
d’emissió preceptiva del dictamen de l’òrgan consultiu
expressament prevists en l’ordenament jurídic.

d) Amb caràcter facultatiu, els presidents o presidentes dels
consells insulars, a iniciativa pròpia o per acord del ple, quan es
tracti d’assumptes de rellevància notòria que puguin afectar
directament l’àmbit respectiu de competències.

Article 22
Quòrums i adopció d’acords

1. L’aprovació dels dictàmens i altres acords necessita per a la
seva validesa la presència del president o presidenta i del
conseller secretari o consellera secretària, o de qui legalment els
substitueixi, i d’un nombre de membres que, computat el
president o presidenta i el conseller secretari o consellera
secretària, constitueixin la majoria absoluta.

2. Els acords s’han d’adoptar per majoria de vots de les
persones que hi assisteixin. En cas d’empat, el president o
presidenta ha de decidir amb el seu vot de qualitat.

3. El president o presidenta i els consellers o conselleres poden
reflectir en un vot particular la seva opinió discrepant, sempre
que hagi estat defensada en la deliberació, tant pel que fa a les
conclusions com a la seva fonamentació. Els vots particulars
s’han d’incorporar als dictàmens i tenen el seu mateix règim de
publicitat.

4. L’emissió de vots particulars requereix que s’anunciï abans
de l’aixecament de la sessió. Els consellers o conselleres que
anunciïn el vot particular poden adherir-se al que formuli un
altre o una altra membre, i renunciar, en aquest cas, a emetre’n
un de propi. 

Article 23
Publicació dels dictàmens

1. Reglamentàriament s’han de determinar les condicions en què
s’han de publicar els dictàmens i els vots particulars. Els
primers han d’incloure, en tot cas, el nom de la persona o
persones que n’hagin estat ponents.

2. L’endemà d’haver-los rebut l’òrgan solAlicitant, els dictàmens
i els vots particulars seran de coneixement públic, amb el text
íntegre en llengua catalana i en llengua castellana i, almenys,
per via telemàtica.

TÍTOL V
PROCEDIMENT

Article 24
Terminis per emetre els dictàmens

1. El Consell Consultiu ha de resoldre les consultes en el termini
d’un mes des de la recepció de la corresponent solAlicitud del
dictamen.

2. En els supòsits dels números 1, 5, 6, 7 i 8 de l’article 18, i de
les lletres b), d), e) i f) de l’article 19, el termini és de quaranta
dies hàbils.

3. Quan la solAlicitud de dictamen sigui formulada pel president
o presidenta de les Illes Balears o per l’òrgan del Parlament que
correspongui d’acord amb el seu reglament, i es faci constar la
urgència del dictamen, el termini per a la seva emissió és de
quinze dies hàbils. La qualificació d’una consulta com a urgent
s’ha de fer, de forma motivada, per l’òrgan consultant. El
president o presidenta del Consell Consultiu ha d’adoptar les
mesures necessàries per atendre en el termini establert les
consultes urgents, si bé podrà rebutjar la qualificació esmentada
de les que siguin manifestament infundades, per resolució
motivada, que ha de ser notificada a qui hagi solAlicitat el
dictamen.

4. En supòsits de gran complexitat, el Ple del Consell Consultiu
pot ampliar el termini establert fins a trenta dies hàbils més, per
resolució motivada, que ha de ser notificada a qui ha solAlicitat
el dictamen.

5. En els supòsits en què el dictamen no tengui caràcter
vinculant, i hagin transcorregut els terminis establerts en els
apartats anteriors sense haver-se resolt, l’òrgan consultant pot
considerar complert el tràmit de consulta preceptiva i continuar
la tramitació del procediment. 

6. Així mateix, en els mateixos supòsits que s’estableixen en
l’apartat anterior, cessarà el deure del Consell Consultiu
d’emetre el dictamen solAlicitat quan s’hagi aprovat la norma o
s’hagi dictat la resolució sobre l'assumpte sotmès a consulta,
que són dos actes que l’administració consultant ha de
comunicar immediatament al Consell Consultiu en la forma que
estableixi el Reglament d’organització i funcionament de la
institució.

7. En els recursos d’inconstitucionalitat i en els conflictes
positius de competència, es pot solAlicitar el dictamen
simultàniament a l’adopció dels acords d’interposició o de
requeriment, respectivament, però en tot cas amb antelació
suficient a la data límit, per tal que puguin complir-se els
terminis d’emissió prevists en els apartats 1 a 3 d’aquest article.

Article 25
Documentació que s’ha d’adjuntar a la consulta i audiència
a les persones interessades 

1. A la petició de consulta s’hi ha d’adjuntar tota la
documentació corresponent a la qüestió plantejada.
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2. Si el Consell Consultiu estima l’expedient incomplet, pot
solAlicitar, per conducte del seu president o presidenta, que es
completi amb documentació addicional. En aquest cas,
s’interrompen els terminis establerts a l’article 24 anterior fins
a la recepció íntegra de la documentació solAlicitada. Quan es
rebi la documentació íntegra, s’inicia novament el termini que
té el Consell Consultiu per emetre el dictamen. 

3. El Consell Consultiu pot demanar l’opinió d’institucions,
entitats o persones amb notòria competència tècnica en les
matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
En aquests casos, en el dictamen s’ha de deixar constància
d’aquest fet. 

Així mateix, poden ser oïts davant del Consell les persones
directament interessades en els assumptes sotmesos a consulta,
a petició pròpia o a instància del mateix consell. Contra la
decisió del ple en aquest sentit no es pot recórrer. 

4. En el Reglament del Consell Consultiu s’han de fixar els
requisits formals de presentació de les consultes. Aquests
requisits poden incloure la tramesa d’expedients o documents a
través de mitjans informatitzats i telemàtics, a mesura que
s’implantin les noves tecnologies a l’administració pública.

Article 26
Modificacions en la proposta remesa al Consell Consultiu

En els supòsits de dictàmens preceptius sobre projectes de
disposicions reglamentàries, si després de l’emissió del
dictamen del Consell Consultiu aquests projectes són objecte de
modificacions substancials que introdueixen nous continguts
que no responen als suggeriments o a les propostes efectuades
pel Consell o els excedeixen, s’ha de fer una nova consulta
sobre els canvis esmentats. 

TÍTOL VI
MITJANS PERSONALS I MATERIALS

Article 27
Suficiència de recursos

1. El Consell Consultiu ha de disposar dels mitjans personals i
materials que siguin necessaris i suficients per al compliment de
les seves funcions.

2. Es faculta el Govern de la comunitat autònoma per habilitar
els crèdits necessaris per al funcionament del Consell Consultiu.

Capítol I
El personal

Article 28
Personal al servei del Consell Consultiu

1. El personal al servei del Consell Consultiu està format per:

a) Personal funcionari propi, format per lletrats i lletrades
del Consell Consultiu.

b) Personal de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que ocupa llocs de feina del Consell Consultiu.

2. El personal propi depèn orgànicament i funcionalment del
president o presidenta del Consell Consultiu. El personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
depèn orgànicament del conseller o consellera competent en
matèria de funció pública i, funcionalment, del president o
presidenta del Consell Consultiu.

3. Per a la gestió ordinària tant d’un personal com de l’altre, el
Consell Consultiu pot solAlicitar el suport de la conselleria
competent en matèria de funció pública.

Article 29
Relació de llocs de feina del personal al servei del Consell
Consultiu

1. Correspon al ple del Consell Consultiu, a proposta del
president o presidenta, l’aprovació de la relació de llocs de feina
del personal al servei de la institució, en el marc de les
previsions pressupostàries. Aquesta relació s’ha de publicar.

2. El Consell Consultiu s’ha d’adaptar a les previsions generals
en la matèria previstes a la legislació de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de les
peculiaritats procedents de la seva especialitat orgànica i
funcional. 

Capítol II
El règim econòmic i financer

Article 30
Crèdits, avantprojecte de pressuposts i control financer

1. El Consell Consultiu, per acomplir les seves finalitats, es
finança amb els crèdits que es consignen en una secció
específica del pressupost de la comunitat autònoma.

2. El Consell Consultiu, ha d’elaborar i aprovar anualment
l’avantprojecte de pressupost i ha d’enviar-lo a la conselleria
competent en matèria de pressuposts del Govern de les Illes
Balears.

3. El règim jurídic de contractació del Consell Consultiu és el
que estableix la legislació sobre contractes del sector públic. 

4. El règim patrimonial del Consell Consultiu és el mateix que
el que s’estableix per al patrimoni de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

5. El Consell Consultiu està sotmès al control de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la
Sindicatura de Comptes, en els termes que estableix la legislació
de finances de les Illes Balears i la Llei reguladora de la
Sindicatura de Comptes.

Disposició addicional primera

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, per via
reglamentària, determini el límit mínim de la quantia en els
assumptes sobre responsabilitat patrimonial que hagin de ser
dictaminats per aquest òrgan consultiu.
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Disposició addicional segona

1. Es crea el cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu.

2. La titulació que s’exigeix per a l’accés al cos de lletrats i
lletrades del Consell Consultiu de les Illes Balears és la
llicenciatura o el grau en dret, que correspon al grup de
classificació A1.

3. Les funcions pròpies del cos són l’assistència tècnica i la
preparació dels projectes de dictamen del Consell Consultiu, i
també l’estudi i l’assessorament jurídic de nivell superior.

4. L’accés al cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu pot
ser:

a) Ordinari, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, mitjançant la superació dels
procediments selectius corresponents, que s’han de fer a través
d’algun dels sistemes següents:
- oposició lliure
- concurs oposició lliure

b) Promoció interadministrativa, per concurs oposició, entre
tècnics i tècniques superiors o lletrats i lletrades de qualsevol
administració pública.

La convocatòria d’accés ha de determinar els cossos, les
escales, les subescales, les categories o les especialitats a les
quals es permet participar en les convocatòries d’accés per mitjà
d’aquest sistema de promoció.

c) Accés extraordinari, mitjançant el sistema de concurs de
mèrits, de conformitat amb l’article 27.b) de la Llei 3/2007, per
mobilitat interadministrativa. Aquesta possibilitat ha d’estar
prevista expressament en la relació de llocs de feina del Consell
Consultiu, la qual ha d’expressar els cossos, les escales, les
subescales, les categories o les especialitats dels membres que
poden participar en les convocatòries públiques per mitjà
d’aquest sistema de provisió.

5. El personal funcionari que, de conformitat amb els apartats b)
i c) anteriors, accedeixi al cos de lletrats i lletrades del Consell
Consultiu, es pot integrar en aquest cos i quedar en situació
administrativa de serveis en altres administracions públiques
respecte de la seva administració d’origen.

6. Per a la gestió dels sistemes d’accés esmentats, el Consell
Consultiu pot solAlicitar el suport de l’Escola Balear
d’Administració Pública.

7. Els funcionaris i funcionàries de carrera del cos superior de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que siguin titulars d’un lloc de feina en el Servei d’Assumptes
Jurídics del Consell Consultiu s’integraran en el cos de lletrats
i lletrades, a tots els efectes i des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei. Es respectaran, en tot cas, l’antiguitat i el nivell inherents
al seu lloc de feina.

Disposició addicional tercera

Els actes administratius que dicti el president o presidenta o
el ple, si escau, posen fi a la via administrativa.

Disposició addicional quarta

1. El president o presidenta del Consell Consultiu, en
representació de la institució esmentada, pot subscriure
convenis de colAlaboració i protocols d’actuació amb altres
institucions públiques o privades sense ànim de lucre per
complir millor les finalitats que estableix aquesta llei.

2. El text del conveni o protocol ha de ser aprovat pel ple del
Consell.

Disposició addicional cinquena 

1. El ple del Consell Consultiu, a proposta del president o
presidenta, ha d’aprovar el Pla de Qualitat dels Serveis del
Consell Consultiu per adequar-lo a la nova normativa i als
reptes actuals de l’administració i la societat.

2. En aquest sentit, ha de ser prioritària la implantació de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació i s’ha
d’habilitar necessàriament un mitjà de publicació dels dictàmens
i informes evacuats.

3. El Pla de Qualitat ha d’incorporar la seva vigència temporal
i la manera de renovar-se.

Disposició addicional sisena

El Consell Consultiu, en les seves actuacions, ha de garantir
la intimitat personal i familiar, com també el compliment de la
legislació de protecció de dades personals.

Disposició transitòria primera

Celebrades les primeres eleccions autonòmiques des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el termini d’un mes des de
la investidura del president o presidenta de les Illes Balears, el
Parlament i el Govern de les Illes Balears, respectivament, han
d’elegir i designar els i les membres que pertoquen per
completar la composició del Consell Consultiu i fer-ne la
comunicació corresponent al president o presidenta de les Illes
Balears a l’efecte que els nomeni.

Disposició transitòria segona 

El termini del mandat dels i de les membres elegits o
designats en aplicació d’aquesta llei quedarà unificat amb el que
correspongui a la resta del grup en què s’integri cadascun, de
manera que el còmput de tots aquests mandats s’iniciarà en la
data de publicació dels nomenaments dels i de les membres que
completin la composició d’aquest òrgan. La renovació del
Consell Consultiu es produirà als quatre anys de l’elecció de les
persones designades en aplicació d’aquesta llei.

Disposició transitòria tercera

A la primera sessió en què participin les noves persones
membres del Consell Consultiu elegides o designades en
aplicació d’aquesta llei s’elegirà de nou tant el president o
presidenta de la institució com el conseller secretari o consellera
secretària.
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Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears. Així mateix, queden derogades
totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al
que estableix aquesta llei.

Disposició final primera 

En el termini de tres mesos, comptadors des de la primera
sessió en què participin les noves persones membres del Consell
Consultiu, i a proposta d’aquesta institució, el Govern ha
d’aprovar un nou reglament d’organització i funcionament del
Consell Consultiu, en els termes exigits per les modificacions
que introdueix aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 16 de juny de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2010, aprovà la Llei de mesures urgents per
l'impuls de la inversió a les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

C)
LLEI DE MESURES URGENTS PER A L’IMPULS DE

LA INVERSIÓ A LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La situació de desacceleració econòmica i la recessió
generalitzada de les economies més directament connectades
amb les de les Illes Balears obliga a adoptar mesures legislatives
immediates, que complementin les que ja es van acordar i les
que contenen els pressuposts per al 2009 i 2010, per facilitar la
inversió pública i privada necessària per afrontar la situació de
crisi econòmica.

La gravetat de la situació i les seves conseqüències en els
àmbits laborals i socials determinen la urgència de les mesures
que s’han d’adoptar.

Aquesta llei pretén contribuir a impulsar l’activitat
econòmica pública i privada a les Illes Balears per donar una
resposta a la situació econòmica actual. Es preveuen quatre
línies d’actuació: les relatives a l’agilitació administrativa, en
especial per a l’adopció i la posada en funcionament de les
inversions que mereixin la declaració d’interès autonòmic o

insular; les pertinents per facilitar la implantació de noves
activitats empresarials i professionals; les encaminades a
impulsar la indústria turística que des de fa temps constitueix el
motor sòlid de l’economia balear i l’activitat urbanitzadora i
edificadora en determinats supòsits, i les mesures en matèria
d’agricultura i ramaderia. Es pretén facilitar al màxim la
constitució de noves empreses, de manera que puguin entrar en
funcionament com més aviat millor, sense minva definitiva de
les condicions i els requisits que requereixi l’activitat
respectiva.

Mereixen un capítol a part les mesures d’impuls de la
indústria turística, que ha tingut un desenvolupament
extraordinari fins al punt de situar les Illes Balears en un lloc
capdavanter entre les destinacions turístiques de tot el món. En
la conjuntura actual conflueixen dues circumstàncies de gran
relleu: la necessitat de donar suport a la indústria turística
perquè actuï de motor que dinamitzi l’economia i faciliti una
sortida ràpida de la crisi, i la conveniència d’aprofitar la situació
per potenciar la regularització i la millora d’uns establiments
turístics amb una qualitat indiscutible en conjunt, però amb
indubtables problemes produïts per un desenvolupament
precipitat per donar resposta a un creixement espectacular de la
demanda.

II

Aquesta llei consta de 23 articles, que es desenvolupen en un
títol preliminar que en fixa l’objecte i la finalitat, i en uns altres
quatre títols que, respectivament, regulen l’agilitació i la
simplificació dels procediments administratius, la implantació
de noves activitats econòmiques empresarials o professionals,
les mesures en matèria de turisme i les mesures en matèria
d’agricultura i ramaderia. Així mateix, té nou disposicions
addicionals, tres de transitòries, una de derogatòria i tres de
finals.

El títol I es desenvolupa en dos capítols referits, d’una
banda, a un conjunt de disposicions generals encaminades a
simplificar els procediments administratius, a evitar
paralitzar-los mitjançant el reforçament de l’impuls d’ofici, i a
considerar de tramitació urgent els expedients de contractació
administrativa especialment relacionats amb l’execució d’obra
pública; i, de l’altra, a les inversions d’interès autonòmic i
insular, el concepte de les quals es crea, alhora que s’atribueix
al Consell de Govern i als consells executius dels consells
insulars la seva declaració. La conseqüència més rellevant és
que la tramitació d’aquestes inversions tengui, davant qualsevol
administració pública de les Illes Balears, un caràcter preferent,
unit a una reducció general de terminis, especialment en els
àmbits de l’urbanisme i del medi ambient. La justificació
d’aquest tractament consisteix, sens dubte, en la importància i
la urgència que aquestes inversions hauran de tenir per a una
sortida ràpida de la crisi econòmica actual.

El títol II té per objecte facilitar la implantació de noves
activitats empresarials i professionals. Per a això, en els àmbits
que el Govern consideri convenient, mitjançant decret, es podrà
anticipar l’inici de l’activitat mitjançant la subscripció d’una
declaració responsable del compliment dels requisits requerits,
de manera que l’autorització prèvia se substitueix per una
comprovació posterior. Les obres d’urbanització i edificació
resten excloses d’aquesta possibilitat i mantenen la necessitat,
en tot cas, d’autorització o llicència prèvia. En els supòsits en
què es consideri necessari, s’haurà d’adjuntar a la declaració
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responsable la documentació tècnica que acrediti el compliment
de la normativa aplicable, de la mateixa manera que es podrà
exigir la prestació de l’aval corresponent.

El títol III conté determinades mesures d’impuls de la
indústria turística i es desenvolupa en tres capítols:

a) El primer estableix el procediment extraordinari per a la
regularització sectorial de les places turístiques, per a la qual es
fixa un termini màxim i improrrogable de dos anys, comptadors
a partir de l’entrada en vigor de la llei. La regularització pretén
resoldre determinades situacions que el creixement precipitat
arrossega des de fa temps, sense minvar la qualitat de l’oferta
turística i amb respecte als drets dels consumidors i usuaris i a
les normes vigents en matèria de seguretat i habitabilitat. La
solució s’articula mitjançant l’adquisició de les places
necessàries, segons el que preveu l’article 51 de la Llei 2/1999,
de 24 de març, general turística, i a través de l’organisme gestor
al qual es refereix l’article 54 del mateix text legal, amb el límit
que la relació entre el nombre de places i la superfície de solar
que resulti no sigui inferior al 75% de la legalment autoritzada.
Els ingressos obtinguts es destinen a les finalitats que es fixen,
les quals tenen per objecte millorar la qualitat de les
infraestructures turístiques, incentivar la reconversió
d’establiments d’allotjament turístic i diversificar i
desestacionalitzar l’oferta turística.

b) El segon es refereix als plans per a la millora de les
infraestructures i els establiments turístics. A aquest efecte
s’imposa un pla de qualitat per a la modernització permanent als
establiments turístics situats en zones que hagin estat objecte
d’una millora de les infraestructures públiques i als
d’allotjament que s’hagin acollit a la regularització de places
turístiques. A més, i durant un termini de quatre anys des de
l’entrada en vigor de la llei, s’incentiva la millora
d’establiments turístics amb dispensa excepcional de
determinats requisits turístics i urbanístics que, en molts casos,
han impedit que fins ara es duguessin a terme. També, i durant
el mateix termini, s’incentiva l’augment de categoria dels
establiments turístics, tal com exigeix la demanda actual, encara
que per fer-ho s’hagi de dispensar d’algun requisit que la realitat
física de l’establiment impedeix complir o fins i tot s’hagi
d’incrementar l’edificabilitat en els termes estrictes que exigeix
el manteniment del nombre de places autoritzades. Malgrat
això, per tal d’evitar excessos no desitjables en la dispensa dels
requisits turístics i, en particular, en l’exoneració de paràmetres
urbanístics, s’estableixen determinades cauteles que, en resum,
consisteixen:
• A exigir un informe previ, preceptiu i vinculant, de
l’administració turística competent, amb l’objectiu de
comprovar que les solAlicituds suposen, en efecte, una millora de
serveis i instalAlacions i s’adeqüen a les finalitats i els supòsits
prevists.
• A concretar les finalitats que es pretenen aconseguir
(desestacionalització o millora de la seguretat, accessibilitat i
sostenibilitat mediambiental) i els serveis i les instalAlacions que
resulten admissibles.
• A limitar l’exoneració de paràmetres urbanístics, de manera
que no podran augmentar el volum i l’ocupació de la parcelAla
en més del 10% respectiu sobre el legalment construït, ni
superar l’altura màxima permesa, excepte per instalAlar caixes
d’ascensors o d’escales d’emergència o aparells de
climatització, telecomunicació o energies alternatives, ni
incomplir les alineacions i reculades.

• I a prohibir que l’exoneració de paràmetres urbanístics pugui
arribar als establiments turístics ubicats en sòl rústic protegit i
als edificis declarats béns d’interès cultural o catalogats, atès
que, en ambdós casos prevaldrà l’aplicació de la normativa
específica.

D’altra banda, es creen les oficines d’informació necessàries
per facilitar la declaració exigida per a la regularització sectorial
de les places turístiques i l’accés a les línies d’ajuts estatals per
a la rehabilitació i la millora d’establiments turístics, l’abast de
les quals, a més, es pot ampliar mitjançant un ajut suplementari
de caràcter autonòmic i s’atorga preferència als que ampliïn, o
ja tenguin, un període d’obertura i funcionament que excedeixi
la temporada turística tradicional.

c) El tercer persegueix la simplificació del procediment
d’autorització per a les construccions, obres i instalAlacions de
les empreses i activitats turístiques. A aquest efecte se
substitueix el complex sistema actual de doble autorització,
prèvia i d’obertura, per una autorització sectorial turística única.

El títol IV conté determinades mesures d’impuls de
l’agricultura i la ramaderia i es desenvolupa en dos capítols,
referits a l’àmbit d’aplicació el primer i a mesures en matèria
d’agricultura i ramaderia el segon. 

També s’hi inclouen nou disposicions addicionals, tres de
transitòries, una de derogatòria i tres de finals, amb l’objectiu
d’impulsar la inversió pública i privada a les Illes Balears.

Les disposicions addicionals preveuen els terminis per a
l’efectivitat de la declaració responsable d’inici de l’activitat, en
els diferents àmbits, i per a la unificació de procediments i la
simplificació de tràmits. A més, es fa una nova redacció de
l’article 21 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, per permetre que els apartaments turístics
puguin prestar, addicionalment, el servei de menjador, i
s’habilita el marc per a la declaració d’inversions d’interès
insular. També s’inclouen mesures específiques en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme, totes encaminades a
facilitar i impulsar la inversió pública i privada. En aquest
sentit, s’ha de destacar que durant el període de dos anys es
deixa sense efecte el punt 1 de la Norma 12 del Pla Territorial
de Mallorca, així com la Norma 31 del Pla Territorial d’Eivissa
i Formentera i l’article 3 de la Norma Territorial Cautelar
aprovada pel Consell Insular d’Eivissa el dia 28 de novembre de
2008, per la qual s’adopten mesures provisionals per assegurar
la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial
d’Eivissa, per tal de possibilitar l’execució simultània d’obres
d’urbanització i d’edificació, amb l’aval pertinent. També
s’inclou, a l’efecte de permetre que els municipis que no s’hagin
adaptat als instruments d’ordenació territorial i disposin de
zones turístiques en les quals sigui necessari dur a terme
actuacions urbanístiques per a la seva millora i
desenvolupament puguin aprovar les modificacions puntuals del
planejament urbanístic necessàries, un paràgraf i) dins l’apartat
2 de la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial. Finalment, es modifica la Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per al
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, en
relació amb els percentatges de reserva per a habitatge protegit
i de cessió de terrenys, en els casos concrets i taxats que es
preveuen, es facilita l’autorització d’instalAlacions en sòl rústic
protegit associades a l’explotació d’aqüífers per al tractament de
les aigües minerals destinades al consum humà, i dóna solució
a la recomanació efectuada per la comunitat europea en relació
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amb la utilització de materials de deixalles de les explotacions
mineres.

Les disposicions transitòries determinen l’inici de l’aplicació
de la tramitació d’urgència als contractes que preveu la llei, les
exempcions a la situació dels edificis fora d’ordenació i la regla
especial en matèria de desenvolupament de polígons industrials
o d’empresa. 

La disposició derogatòria estableix que exclusivament amb
relació a la modernització d’establiments turístics queden sense
efecte la Llei 8/1988, d’1 de juliol, d’edificis fora d’ordenació;
la disposició addicional cinquena i el punt d) de l’annex I del
Decret 60/2009, de 25 de setembre, i les restriccions derivades
dels planejaments territorials i urbanístics. Així mateix, queda
derogat el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

Finalment, les disposicions finals estableixen un termini de
sis mesos perquè el Govern de les Illes Balears elevi al
Parlament un projecte de modificació de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears; autoritzen el
desplegament reglamentari de la llei i en fixen l’entrada en
vigor, i també disposen la pèrdua de vigència de l’article 3 de la
Llei, d’acord amb el termini d’aplicació que es preveu per a
aquest article.

TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE I FINALITAT

Article 1
Objecte i finalitat

El conjunt de les disposicions que conté aquesta llei té per
objecte impulsar de forma urgent l’activitat econòmica pública
i privada a les Illes Balears.

Per aconseguir la finalitat proposada s’adopten mesures
d’agilitació i simplificació dels procediments administratius, es
facilita la implantació de noves activitats empresarials i
professionals i s’impulsa la millora i la modernització de la
indústria turística.

TÍTOL I
AGILITACIÓ I SIMPLIFICACIÓ DELS
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

Capítol I
Disposicions generals

Article 2
Simplificació de procediments administratius

1. L’Administració autonòmica de les Illes Balears ha d’adoptar
les mesures oportunes perquè els procediments administratius
dels quals és competent s’unifiquin per matèries i se’n
simplifiquin els tràmits.

2. En tot procediment administratiu que tramiti l’Administració
autonòmica, una vegada que s’hagi superat el termini establert
per a cada acte de tràmit, se n’ha de declarar d’ofici i sense
demora la preclusió i, sens perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer els qui n’hagin causat l’incompliment, s’ha
de continuar la tramitació del procediment i impulsar-lo, d’ofici,
les vegades que calgui.

Article 3
Contractació administrativa

1. Es declara que hi ha raons d’interès públic, als efectes del que
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, amb la conseqüència de l’aplicació automàtica de
la tramitació urgent per a tots els expedients de contractació
relatius a contractes d’obres, concessió d’obres públiques i de
colAlaboració entre el sector públic i el sector privat que
formalitzin les entitats del sector públic de les Illes Balears
incloses en l’àmbit de la Llei de contractes del sector públic,
així com aquelles entitats sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i
els serveis postals, quan operin en algun dels sectors exclosos
enunciats en aquesta darrera norma.

2. Per a l’aplicació efectiva del que disposa l’apartat anterior,
els òrgans de contractació han d’emetre el document
corresponent, per incloure’l en l’expedient administratiu de què
es tracti, en què consti la motivació de la urgència de
conformitat amb els arguments que justifiquen aquesta llei.

Capítol II
Les inversions d’interès autonòmic

Article 4
Concepte

Són inversions d’interès autonòmic les declarades com a tals
pel Govern de les Illes Balears per la seva especial rellevància
per al desenvolupament econòmic i social en el seu àmbit
territorial.

Article 5
Declaració i tramitació de les inversions d’interès
autonòmic

1. La declaració d’una inversió d’interès autonòmic és adoptada
pel Consell de Govern a proposta de qualsevol conseller en
l’àmbit de la seva respectiva competència.

2. Aquesta declaració es pot acordar en qualsevol moment de la
tramitació administrativa, però només tendrà efecte a partir de
la data en què es declari l’interès autonòmic de la inversió.

3. Les inversions d’interès autonòmic han de tenir en els seus
diferents tràmits administratius un impuls preferent i ràpid,
davant qualsevol administració de les Illes Balears.
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Article 6
Principi general de reducció de terminis administratius

Els terminis ordinaris de tràmit en els procediments
administratius prevists en la normativa balear, quan es tracti
d’inversions declarades d’interès autonòmic, s’han de reduir a
la meitat, llevat dels relatius a la presentació de solAlicituds i
recursos.

Article 7
Regla especial en matèria d’urbanisme

1. Resten reduïts a la meitat els terminis establerts legalment en
matèria de tramitació, aprovació i execució del planejament
urbanístic quan tenguin per objecte exclusiu obres i
instalAlacions d’inversions declarades d’interès autonòmic pel
Govern de les Illes Balears.

2. Així mateix, s’han de reduir a la meitat els terminis per a
l’atorgament de qualssevol llicències que siguin necessàries per
a l’execució, l’obertura o el funcionament de les obres i
instalAlacions esmentades.

Article 8
Regla especial en matèria de medi ambient

Resten reduïts a la meitat els terminis establerts legalment
en els procediments mediambientals que sigui necessari tramitar
per a l’execució de les inversions declarades d’interès
autonòmic, tot això sens perjudici dels terminis que estableix la
legislació bàsica de l’Estat.

TÍTOL II
IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS

ECONÒMIQUES 
EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

Article 9
Declaració responsable d’inici d’activitat

1. El Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
competent en la matèria, haurà d’acordar, mitjançant decret, els
supòsits en què és aplicable el sistema de declaració responsable
per a l’inici d’una determinada activitat econòmica, empresarial
o professional, en els casos en què aquesta activitat econòmica
estigui sotmesa a llicència o autorització administrativa prèvia,
sense que resulti aplicable en els àmbits de les obres
d’urbanització i edificació.

2. En els àmbits esmentats a l’apartat anterior, i una vegada que
ja estiguin delimitats els supòsits corresponents, el titular de
l’activitat de què es tracti o la persona que el representi, pot
iniciar l’activitat econòmica, empresarial o professional,
mitjançant la subscripció d’una declaració responsable sobre el
compliment dels requisits legalment establerts per obtenir la
llicència o l’autorització administrativa prèvia.

Article 10
Requisits complementaris

1. En determinades activitats, que s’han de precisar en el decret
respectiu, es pot exigir la documentació tècnica que acrediti el
compliment de la normativa aplicable a l’activitat de què es
tracti.

2. En els casos en què aquest decret ho determini, la declaració
responsable s’ha de presentar juntament amb l’aval que es fixi.

Article 11
Comprovació posterior

1. Un cop presentat el document de declaració responsable que
comporti l’inici de l’activitat, l’òrgan o organisme competent
per raó de la matèria de les diferents administracions públiques
de les Illes Balears ha de realitzar les comprovacions pertinents
per verificar la conformitat de les dades declarades.

2. Si de les comprovacions realitzades es desprèn la falsedat o
la inexactitud de les dades declarades, se suspendrà l’activitat,
amb l’audiència prèvia de la persona interessada, i es confiscarà
l’aval constituït, si escau, sens perjudici que, si correspon, es
pugui incoar un expedient d’esmena de defectes o, si n’és el cas,
sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la
suspensió es podrà adoptar de forma cautelar i immediata,
mitjançant resolució motivada.

TÍTOL III
MESURES EN MATÈRIA DE TURISME

Capítol I
Regularització sectorial de places turístiques

Article 12
Objecte i àmbit d’aplicació

1. S’estableix el procediment extraordinari al qual s’ha d’ajustar
el procés de regularització sectorial de les places turístiques de
què disposin les empreses turístiques d’allotjament situades en
el territori de les Illes Balears que estiguin autoritzades i
inscrites en el Registre General d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics, abans del 31 de desembre de 2007,
sempre que la implantació de les places esmentades no hagués
suposat infracció urbanística greu i es trobin en alguna o
algunes de les situacions següents:
• Increment d’unitats i/o places d’allotjament en relació amb les
autoritzades.
• Modificació de la superfície del sòl que per al compliment de
la superfície mínima del solar per plaça figuri en el projecte i en
l’escriptura del solar, i d’acord amb la qual s’atorgà
l’autorització.
• Adaptació pel que fa al còmput del nombre de places en
relació amb la situació de fet que reflecteixin una discrepància
entre la capacitat real i l’autoritzada de les unitats d’allotjament.

2. La regularització s’ha d’efectuar mitjançant operacions
d’adquisició de les places necessàries, d’acord amb el que
estableix l’article 51 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, practicades a través de l’organisme
gestor de les places turístiques previst en l’article 54 de la
mateixa llei.

3. El resultat de la regularització no podrà suposar que la relació
entre el nombre de places i els metres quadrats de superfície del
solar sigui inferior al 75% de la legalment autoritzada.
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Article 13
SolAlicituds

1. En el termini de dos anys, comptadors a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, els titulars de l’explotació o els propietaris
indistintament dels establiments turístics afectats han de
presentar la solAlicitud d’autorització de les places turístiques,
d’acord amb el model que estableix l’annex I d’aquesta llei, a la
qual han d’adjuntar la declaració responsable que inclogui la
memòria descriptiva de l’estat actual de l’establiment d’acord
amb el model de l’annex II. 

2. Les solAlicituds s’han de presentar en el registre de l’autoritat
turística competent o en qualsevol dels registres que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 14
Procediment

1. Atès el caràcter extraordinari del procediment, durant la seva
tramitació, l’administració turística competent únicament ha de
comprovar el compliment dels requisits que preveu l’article 13.1
d’aquesta llei, i també les normes referides a la classificació de
l’establiment. En aquest darrer cas, pot dispensar de determinats
requisits de classificació els establiments, ponderant-ne les
característiques especials o les circumstàncies concurrents.

2. El termini per resoldre aquest procediment és de sis mesos.
Una vegada transcorregut aquest termini, s’entén estimada la
solAlicitud.

Article 15
Fons recaptat: destinació i termini per executar-lo

1. Els ingressos obtinguts amb la gestió de la borsa de places
s’han de destinar, amb la deducció prèvia del cost de gestió de
l’oficina d’informació a la qual es refereix l’article 18 d’aquesta
llei, a la realització, en exclusiva, en l’àmbit respectiu de
cadascuna de les illes, de les activitats que determini
l’organisme gestor de la borsa de places turístiques, i que
tenguin per objecte:

a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions
d’esponjament, entre d’altres.

b) Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament
turístics obsolets en projectes socials, culturals, educatius o
lúdics i esportius que, en tot cas, han de preservar el medi
ambient.

c) Fomentar, de manera directa o indirecta, qualsevol
activitat que persegueixi la diversificació i la
desestacionalització de l’oferta turística a cadascuna de les illes.

d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de
l’oferta turística.

e) Impulsar projectes de recerca científica, desenvolupament
i innovació tecnològica (R+D+I) que tenguin relació amb
l’àmbit turístic.

f) Dur a terme qualssevol altres activitats amb  l’objectiu de
millorar la qualitat de les infraestructures turístiques,
diversificar i desestacionalitzar l’oferta i consolidar la posició
de lideratge en matèria turística.

2. La preselecció d’activitats i projectes s’iniciarà durant la
tramitació de les regularitzacions, mitjançant un informe relatiu
a la seva viabilitat tècnica i econòmica.

3. A mesura que es recaptin els fons procedents del procediment
descrit en els articles anteriors, l’organisme gestor seleccionarà
definitivament en un termini màxim d’un mes els projectes
viables que s’ajustin a la recaptació obtinguda, i s’executaran
per via d’urgència, d’acord amb el capítol II del títol I d’aquesta
norma.

Capítol II
Plans per a la millora de les infraestructures i dels

establiments turístics

Article 16
Modernització d’establiments turístics

Els establiments turístics de les zones que hagin estat objecte
d’un pla de millora i rehabilitació de les infraestructures
públiques i, en particular, els d’allotjament que s’hagin acollit
a la regularització sectorial de places turístiques, han
d’acreditar, en un termini màxim d’un any des de la data de
recepció de les obres de millora o rehabilitació o d’autorització
de les places, el compliment del Pla de Qualitat impulsat per
l’Institut de Qualitat Turística o del que s’homologui per a la
modernització permanent prevista en el capítol IV del títol II de
la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, amb l’objectiu de millorar les instalAlacions de
climatització, de prestar nous serveis i d’establir mesures de
protecció del medi ambient, consum d’aigua i energia i reducció
de la producció de residus, entre d’altres.

Article 17
Millora d’establiments

1. Les solAlicituds de modernització d’establiments turístics que
es presentin durant el termini de quatre anys des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei i que tenguin per objecte la millora de
serveis i instalAlacions, qualificades així per l’administració
turística competent, mitjançant informe previ, preceptiu i
vinculant, quedaran excepcionalment excloses dels paràmetres
urbanístics i turístics que, estrictament, n’impedeixin
l’execució, sempre que tenguin per objecte potenciar la
desestacionalització o millorar la seguretat i l’accessibilitat o la
sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics. La
primera finalitat comprèn la millora de les instalAlacions de
climatització i la incorporació dels serveis de gimnàs, SPA,
piscines exteriors climatitzades i cobertes i sales de convencions
o de congressos. La segona inclou l’eliminació de barreres
arquitectòniques, la instalAlació d’escales d’emergència o
d’ascensors exteriors, el tancament de balcons dins d’un
projecte de remodelació integral de façanes i l’establiment de
mesures de protecció mediambiental relatives al consum d’aigua
i energia, o a la reducció i la millora del tractament dels residus
produïts. Es podrà també incorporar qualsevol millora de serveis
i instalAlacions directament encaminada a aconseguir les
finalitats esmentades o la recerca o consolidació de nous
segments de mercat, si tan sols suposen reordenació de volums
existents o aprofitament del subsòl ja edificat. En cap cas la
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millora de serveis i instalAlacions no podrà suposar augment de
places.

2. Si aquestes solAlicituds tenen per objecte l’augment de
categoria i/o el canvi a un grup superior en serveis i es presenten
dins el mateix període fixat en l’apartat anterior, es podran
autoritzar, amb el manteniment del mateix nombre de places,
encara que això suposi un increment correlatiu de
l’edificabilitat, que no podrà excedir el que estrictament
requereixi l’augment de categoria pretès, ni suposar menyscapte
dels serveis i les instalAlacions ja implantats. Així mateix, el
propietari o titular de l’establiment turístic podrà solAlicitar la
dispensa de les condicions requerides per a l’augment de
categoria que siguin impossibles de complir com a
conseqüència de la realitat física de l’establiment. En cap cas,
el resultat final de les dispenses concedides no podrà suposar
una desvirtuació de la categoria pretesa.

3. Llevat dels edificis subjectes a protecció en aplicació de la
normativa sobre patrimoni històric o situats en sòl rústic
protegit, o els ubicats en parcelAles previstes en els planejaments
amb un ús públic, o els edificis que el planejament hagi declarat
i incorporat expressament en un inventari d’edificis i
instalAlacions fora d’ordenació mitjançant acord de la corporació
municipal, de conformitat amb les previsions dels apartats
anteriors, es podran realitzar reformes, obres, demolicions i
reconstruccions parcials o totals en els edificis efectivament
destinats a l’explotació d’allotjaments turístics sempre que:

a) No suposin un increment superior a un 10% de la
edificabilitat i l’ocupació, existents respectivament, sense
ocupar l’espai de reculada.

b) Aquestes reformes, obres, demolicions o reconstruccions
parcials o totals no suposin un augment de l’altura màxima
existent o permesa, excepte en l’estrictament necessari per a la
instalAlació dels equipaments d’ascensor o ascensors, escales
d’emergència, climatització, telecomunicacions i estalvi i
eficiència energètica.

c) Les edificacions resultants es destinin obligatòriament i
restin vinculades a l’ús turístic i no suposin increment de les
places turístiques autoritzades. Aquesta vinculació serà objecte
d’inscripció al Registre de la Propietat.

d) S’acordi la implementació de les mesures de qualitat
previstes a l’annex III.

e) En el cas de demolició total, el propietari o titular de
l’allotjament turístic haurà de comptar amb autorització turística
vigent, anterior a l’entrada en vigor de la Llei general turística
i les edificacions resultants hauran de respectar les alineacions
derivades de l’aplicació, si escau, de la Llei de costes, i hauran
de complir amb els paràmetres de qualitat de l’annex III i de
l’annex IV.

En aquest cas, no es podrà patrimonialitzar l’increment de
l’aprofitament respecte del corresponent a la seva zonificació
urbanística, atorgat per destinar-se a ús turístic als efectes
prevists en la legislació sobre valoracions urbanístiques, de tal
manera que quan l’edificació es vulgui destinar a un altre ús
diferent d’aquest, s’haurà de suprimir aquest excés
d’aprofitament com a condició prèvia.

f) Per tal d’obtenir les llicències municipals urbanístiques
per realitzar les actuacions, d’obres, de demolicions o
reconstruccions parcials o totals, es presentarà a l’ajuntament la
corresponent solAlicitud que es tramitarà d’acord amb el
procediment legalment previst i tenint en compte les regles
següents:

- L’ajuntament sotmetrà la documentació a un període
d’informació pública de quinze dies quan s’hagi aprovat
inicialment una modificació del planejament, les
determinacions de la qual impliquin que la parcelAla passarà
a tenir un ús dotacional públic o la edificació es declararà
fora d’ordenació expressament o quan l’edifici tengui una
afecció paisatgística singular.

S’entendrà que l’edifici pot tenir una afecció
paisatgística singular quan tengui més de quatre plantes i la
seva altura excedeixi en més del doble la dels edificis del
seu entorn. Si en un radi de 500 metres de l’establiment hi
hagués almenys tres edificis d’allotjament turístic, l’afecció
paisatgística haurà de ser considerada en relació amb les
alçades d’aquests establiments.
- En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la
solAlicitud de l’autorització, l’Ajuntament resoldrà de forma
expressa atorgant-la o denegant-la. Transcorregut aquest
termini, la llicencia es considerarà atorgada.
- De conformitat amb el que estableix l’article 16.b) del
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del sòl, per altres formes de
compliment del deure i als efectes del previst al punt f)
d’aquest article, el propietari o titular de l’establiment
restarà obligat a abonar a l’ajuntament el 5% del valor del
pressupost d’execució material en el moment de la
solAlicitud de la part de l’edifici resultant que excedeixi de
l’edificabilitat fixada pel planejament urbanístic vigent. Es
podrà optar per abonar la quantitat que resulti d’una forma
fraccionada al llarg de 10 anys, prèvia presentació del
corresponent aval. Aquesta prestació es destinarà
obligatòriament a la millora de la zona turística i de l’entorn.
g) Els establiments turístics que hagin executat obres de

reforma i ampliació, d’acord amb les llicències atorgades a
l’empara d'aquest article, quedaran legalment incorporats al
planejament com edificis adequats i la seva qualificació
urbanística es correspondrà amb la de la seva volumetria
específica.
   
4. El que estableixen els tres apartats anteriors serà íntegrament
aplicable a les empreses turístiques d’allotjament. En el cas dels
establiments de l’oferta complementària, la millora de serveis
i instalAlacions que es podrà tenir en compte serà la relativa a les
finalitats de seguretat i accessibilitat consistents en l’eliminació
de barreres arquitectòniques, les escales o sortides d’emergència
o l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives
al consum d’aigua i energia, o en la reducció i la millora en el
tractament dels residus produïts.

Article 18
Facilitació de l’accés als ajuts estatals

L’administració competent en matèria turística ha de crear
una oficina d’informació amb l’objectiu de facilitar l’accés dels
propietaris o titulars dels establiments turístics de les Illes
Balears als ajuts per a rehabilitació i millora prevists en el pla
estatal de renovació d’instalAlacions turístiques i la presentació
de les solAlicituds per a la regularització sectorial de places
turístiques, a la qual es refereix el capítol I d’aquest títol.
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Article 19
Suplement autonòmic dels ajuts estatals

El Govern de les Illes Balears podrà determinar un ajut
suplementari als estatals a què es refereix l’article anterior.

Article 20
Suport a la desestacionalització

Quan els òrgans competents en matèria de turisme
estableixin línies d’ajuts o subvencions, tindran prioritat les que
tenguin per objecte el suport a establiments turístics que
mantenguin l’obertura i el funcionament un mínim de vuit
mesos anuals.

Capítol III
Simplificació de procediments

Article 21
Simplificació del procediment per a l’autorització sectorial
turística única

El procediment d’autorització prèvia i d’obertura per a les
construccions, obres i instalAlacions de les empreses, les
activitats i els establiments turístics que preveuen l’article 48 de
la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, i les disposicions complementàries, queda substituït per
un procediment d’autorització sectorial turística única.

TÍTOL IV
MESURES EN MATÈRIA D’AGRICULTURA I

RAMADERIA

Capítol I
Àmbit d’aplicació

Article 22
Beneficiaris

Seran beneficiaris de les disposicions contingudes en
aquesta llei en matèria d’agricultura i ramaderia els agricultors
professionals i les societats agràries de transformació titulars i
explotacions agràries i les cooperatives agràries, siguin aquestes
de primer o segon grau.

Capítol II
Mesures en matèria d’agricultura i ramaderia

Article 23
Actuacions en matèria d’agricultura i ramaderia

Les obres de construcció i instalAlació d’infraestructures de
dotació de serveis a les explotacions agràries o ramaderes
podran ser iniciades pels seus titulars mitjançant el sistema de
declaració responsable, que serà desenvolupat
reglamentàriament per la conselleria amb competències en la
matèria.

El mateix sistema de declaració responsable s’aplicarà a les
construccions i instalAlacions d’hivernacles, sistemes de regadiu
i infraestructures necessàries de producció a les explotacions
agràries.

Disposició addicional primera
Declaració responsable d’inici d’activitat

Abans del 31 de desembre de 2010, totes les conselleries han
d’elevar al Govern la seva proposta de procediments de llicència
o autorització en què pugui ser aplicable la declaració
responsable per a l’inici de l’activitat, amb l’especificació
d’aquells en els quals s’hagin d’exigir els requisits
complementaris a què es refereix l’article 10 d'aquesta llei.

Disposició addicional segona
Unificació de procediments i simplificació de tràmits

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei cada conselleria ha d’elevar al Consell de Govern
la seva proposta d’unificació de procediments i de simplificació
de tràmits.

Disposició addicional tercera
Concepte d’apartament turístic

L’article 21 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent:

"Article 21
Concepte

1. S’entén per apartament turístic l’establiment que presta
servei d’allotjament i que disposa, per estructura i serveis,
de les instalAlacions adequades per a la conservació,
l’elaboració i el consum d’aliments en totes les unitats
d’allotjament.

2. Els apartaments turístics amb autorització turística en
vigor tenen, a més, l’opció d’oferir als seus clients servei de
menjador. En aquest cas, ho han de comunicar a l’organisme
competent, el qual desplegarà reglamentàriament les
condicions mínimes que se’ls exigiran d’acord amb la
categoria dels apartaments turístics."

Disposició addicional quarta
Inversions d’interès insular

Els consells insulars podran acordar, mitjançant acord del
Consell Executiu adoptat a proposta del titular del departament
respectiu, la declaració d’inversió d’interès insular que
comportarà, a cada àmbit territorial, els mateixos efectes
prevists per a les inversions d’interès autonòmic en el capítol II
del títol I d’aquesta llei.

Disposició addicional cinquena
Agilitació del desenvolupament urbanístic i edificador

En el període de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, i a l’efecte de poder solAlicitar llicència d’obres
d’edificació amb anterioritat a l’acabament de les obres
d’urbanització corresponents, es deixen sense efecte el punt 1 de
la Norma 12 del Pla Territorial de Mallorca, així com la Norma
31 del Pla Territorial d’Eivissa i Formentera i l’article 3 de la
Norma Territorial Cautelar aprovada pel Consell Insular
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d’Eivissa el dia 28 de novembre de 2008, per la qual s’adopten
mesures provisionals per assegurar la viabilitat i l'efectivitat de
la modificació del Pla Territorial d’Eivissa. En tot cas,
l’execució de les obres es durà a terme de forma simultània amb
les d’urbanització, suficientment avalades.

Disposició addicional sisena
Addició del paràgraf i) a l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 4/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial 

"i) Desenvolupament urbanístic dels plans de reconversió o
excelAlència turística de les zones turístiques de les Illes
Balears que puguin ser aprovats per les institucions
competents."

Disposició addicional setena
Modificació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per al desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears

S’afegeix una disposició addicional tercera a la Llei 4/2008,
de 14 de maig, de mesures urgents per al desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears, que tindrà la redacció
següent:

“Disposició addicional tercera

Excepcionalment, el consell insular podrà autoritzar,
prèvia solAlicitud justificada del municipi afectat, la no
subjecció a la reserva prevista en l’article 6 d’aquesta llei o
la seva reducció, així com la reducció del percentatge
previst en l’article 7 fins a un 10%, en els àmbits d’actuació
que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Que es tracti d’una zona turística no inclosa en l’àmbit
d’un pla d’ordenació de l’oferta turística, per a la qual el pla
territorial insular en determini la reordenació, i sempre que
aquesta impliqui una reducció de l’aprofitament urbanístic
respecte de l’existent amb anterioritat.

b) Que més del 50% de la superfície de l’àmbit
d’actuació s’hagi de destinar a dotacions públiques amb
l’obligatorietat dels propietaris de cedir gratuïtament els
terrenys.

c) Que es tracti d’àmbits d’actuació el sòl lucratiu dels
quals es destini predominantment a ús residencial i la seva
execució suposi l’edificació de menys de 20 habitatges.

d) Que es tracti de sòls urbans inclosos en unitats
d’actuació amb delimitació aprovada a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, sempre que les edificacions existents dins el
seu àmbit suposin l’ocupació d’almenys el 60% del sòl
lucratiu i siguin adequades al planejament vigent.”

Disposició addicional vuitena
Condicions d’autorització i integració paisatgística en sòl
rústic d’instalAlacions associades a explotació d’aqüífers

1. Les edificacions i instalAlacions associades a una activitat
d’envasament i posterior emmagatzematge d’aigua mineral
destinada a consum humà que s’ubiquin en sòl classificat com
a rústic protegit i se situïn en l’àmbit de la font poden ser
objecte d’autorització per part de l’ajuntament corresponent
amb el compliment dels requisits següents:

a) Les persones o entitats interessades titulars de les
referides edificacions i/o instalAlacions hauran d’efectuar la
solAlicitud del permís municipal d’instalAlació i llicència
d’obertura i de la llicència urbanística, mitjançant la presentació
de la documentació tècnica corresponent dins del termini d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

b) La solAlicitud esmentada, que inclourà un estudi
d’integració paisatgística i de minimització de l’impacte visual
de les edificacions o instalAlacions, haurà d’obtenir la declaració
d’interès general a què es refereixen els articles 26 i 37 de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, i
l’informe favorable de l’òrgan mediambiental.

c) S’haurà d’acreditar la possessió dels títols d’autorització
o concessió d’aprofitaments exigits per la legislació sectorial
d’aigües atorgats per l’organisme competent en matèria de
gestió de recursos hídrics.

2. Els paràmetres urbanístics admissibles a l’autorització que
concedeixi l’ajuntament es limitaran als estrictament necessaris
per a les instalAlacions o edificacions existents, encara que
excepcionalment i justificadament, amb informe previ i
favorable de l’organisme competent, es podrà admetre alguna
ampliació de les instalAlacions que no podrà excedir el 10% de
les existents, incloses les accessòries, que requereixi el
compliment de les normes de dret comunitari i estatal
reguladores de les condicions sanitàries per al tractament de les
aigües minerals de consum humà.

3. El procediment d’autorització de les activitats, edificacions
i instalAlacions associades regulades en els apartats anteriors
serà el que s’estableix per a la concessió de les llicències
urbanístiques municipals i per als permisos d’instalAlació i
llicències d’obertura i funcionament que regulen les respectives
legislacions sectorials.

Disposició addicional novena
Establiments de benefici

Es consideren com a instalAlacions pròpies de l’activitat
extractiva els establiments de benefici definits a l’article 138 del
Reglament general per al règim de la mineria aprovat pel Reial
Decret 2857/1978, de 25 d’agost, aquelles que, utilitzant
principalment matèries primeres procedents de la mateixa
explotació i sense incorporar processos de emmotllatge i/o
adormiment, elaborin materials aptes per a infraestructures i
indústries de la construcció, tot això a l’objecte d’evitar
l’impacte ambiental que aquestes activitats poden provocar en
sòl rústic i/o industrial, donant d’aquesta forma compliment a
les recomanacions emanades des de la Unió Europea en relació
amb la utilització dels materials de deixalla de les explotacions
mineres.

Disposició transitòria primera
Tramitació d’urgència de contractes

L’aplicació de la tramitació d’urgència als contractes a què
es refereix l’article 3 d’aquesta llei serà aplicable a aquells
contractes la tramitació dels quals s’iniciï a partir del moment
en què entri en vigor.
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Disposició transitòria segona
Exempcions a la situació dels edificis fora d’ordenació 

Transcorreguts els terminis establerts en aquesta llei, els
establiments turístics modificats a l’empara de l’exoneració
prevista a l’article 17 i aquells acollits a la regularització de
places, no passaran a la situació de fora d’ordenació i quedaran,
si n’és el cas, com inadequats respecte del planejament vigent
fins que aquest els incorpori, en les condicions que se’ls  hagin
autoritzat en la primera revisió que es dugui a terme. Fins aquest
moment, als establiments no se’ls aplicaran penalitzacions
d’edificabilitat ni de volum, i les obres i instalAlacions en
aquests s’atendran al règim transitori següent:

a) Edificis que hagin superat els paràmetres urbanístics.
S'hi podran realitzar les obres de conservació, rehabilitació,

reforma i canvi d’ús que permeti, amb caràcter general, el
planejament vigent, però no les que suposin augment de
l’edificabilitat o de l’ocupació, llevat que aquesta ampliació
sigui destinada a complir amb la normativa vigent en matèria de
seguretat, accessibilitat, protecció contra incendis i medi
ambient.

b) Edificis que no hagin superat els paràmetres urbanístics
i en els quals s’hagi aplicat un canvi d’ús no permès en el
planejament.

S'hi podran realitzar totes les obres i instalAlacions que, amb
caràcter general, permeti el planejament vigent.

Disposició transitòria tercera
Regla especial en matèria de desenvolupament de polígons
industrials o d’empresa

Dins dels dos anys posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, no serà necessària la prèvia adaptació del planejament
urbanístic municipal al pla territorial insular per poder aprovar
plans parcials de sòls urbanitzables d’ús industrial, així com
dels corresponents instruments de gestió que facultin la seva
execució, sempre que es tracti de municipis que:

a) Tenguin el planejament urbanístic general adaptat a les
determinacions de les Directrius d’Ordenació Territorial.

b) Es trobi edificat més del 65% del sòl lucratiu urbà d’ús
industrial.

En el cas que hi hagi part de l’àmbit d’actuació qualificat
com a àrea de protecció territorial de carreteres, aquests terrenys
quedaran integrats en el sòl urbanitzable i es destinaran a
sistema general d’espai lliure públic.

Així mateix, les determinacions d’aquesta disposició només
seran d’aplicació a un sector per municipi, i l’aprovació inicial
del pla parcial requerirà d’informe favorable del consell insular
corresponent, relatiu a l’anàlisi d’alternatives quan hi hagi més
d’un sector proposat, al compliment de la Llei 8/2009, de 16 de
desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a la
transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, a les determinacions del pla
territorial insular i als condicionants d’obligat compliment que
tenguin efectes sobre la mobilitat i la integració paisatgística de
l’actuació.

En el cas que a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla
parcial que es pretengui aprovar ja hagués superat la fase
d’aprovació provisional, el consell insular competent procedirà
a la seva aprovació definitiva, si bé obligarà a incloure, com a
prescripció, les determinacions que calguin, relatives al
compliment de la Llei 8/2009, a les determinacions del pla
territorial insular i als condicionants d’obligat compliment que
tenguin efectes sobre la mobilitat i la integració paisatgística de
l’actuació. 

Disposició derogatòria única

1. Únicament en relació amb la modernització d’establiments
turístics prevista a l’article 17 i durant el termini establert al
punt 1 d’aquest precepte, queden sense efecte: la Llei 8/1988,
d’1 de juliol, d’edificis fora d’ordenació; la disposició
addicional cinquena i el punt d) de l’annex I del Decret 60/2009,
de 25 de setembre, pel qual s’estableixen la unificació dels
procediments, la simplificació dels tràmits en matèria turística
i també la declaració responsable d’inici de les activitats
turístiques; així com les restriccions derivades dels
planejaments territorials i urbanístics.

2. Queda derogat el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
 
Disposició final primera
Modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, en el termini de sis mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elevar
al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de
modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, que inclogui, com a mínim, les
conseqüències derivades del que estableix aquesta llei.

Disposició final segona
Desplegament reglamentari i creació de l’organisme gestor
de places turístiques

1. El Govern de les Illes Balears ha de dictar les disposicions
reglamentàries necessàries per desplegar aquesta llei, d’acord
amb la competència de foment del desenvolupament econòmic
que incideix sobre l’ordenació i la planificació de l’activitat
econòmica general en l’àmbit autonòmic.

2. La creació de l’organisme gestor previst en l’article 54 de la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, que haurà de
comptar amb la participació, com a mínim, del sector
empresarial d’allotjaments turístics i dels sindicats més
representatius, correspondrà a cada consell insular. En el cas de
l’illa de Mallorca, fins que s’aprovi el decret de traspàs de les
funcions i dels serveis inherents a la competència de l’ordenació
turística, la gestió correspondrà al Consorci per a la Millora de
les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’illa de Mallorca, creat per
acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2008.
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Disposició final tercera
Entrada en vigor i pèrdua de vigència de determinats
articles

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

2. L’article 3 perdrà la seva vigència i, per tant, quedarà derogat
el 31 de desembre de 2010, llevat que el Govern l’hagi
prorrogat. Aquesta pròrroga finirà el 31 de desembre de 2012.

ANNEX I
MODEL DE SOLAlICITUD

SolAlicitud de regularització sectorial de places turístiques

Dades del solAlicitant:
_____________, amb NIF núm. _______       , en representació
d______, amb NIF/CIF núm. _______ , com a propietari/titular
de l’establiment _________         , adreça de notificació_____,
TM__________, CP________.

De conformitat amb el que estableix la Llei __/2010, de _____,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears

SolAlicit:
La regularització d___   unitats i ___   places corresponents a
l’establiment denominat__________    , núm. registre_______,
situat a ____________________.

_______, ____d_________de____

Documents adjunts:
• Declaració responsable amb la memòria descriptiva de l’estat
actual de l’establiment.

Destinació:

ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE

SolAlicitud de regularització sectorial de places turístiques

Dades del solAlicitant:
___________________, amb NIF núm. ._______________, en
representació d_________, amb NIF/CIF núm.__________,
com a propietari/titular de l’establiment_________________,
adreça de notificació ______________,TM______________,
CP____

Dades de l’establiment:
Nom______________, número de registre_________, situat a
________________, TM__________________, CP________,
amb ____ unitats i ____ places autoritzades i ____ unitats i
____places per a les quals se solAlicita la regularització. 

De conformitat amb el que estableix la Llei __/2010, de _____,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears

Declar sota la meva responsabilitat que les dades contingudes
en la memòria descriptiva que s’adjunta són certes.

_________, ____d_________de____

Destinació:

Informació mínima que ha d’incloure la memòria
descriptiva de l’establiment:
• Nom, grup, categoria i número de registre.
• Relació d’unitats d’allotjament autoritzades amb indicació del
seu número d' identificació, ubicació, capacitat, superfície del
dormitori, superfície de la sala, superfície del bany, superfície
de la terrassa i superfície de la cuina.
• Relació d’unitats d’allotjament i/o places que es regularitzen
amb indicació del seu número d’identificació, ubicació,
capacitat, superfície del dormitori, superfície de la sala,
superfície del bany, superfície de la terrassa i superfície de la
cuina.
• Característiques de l’edificació: nombre d’edificis, la seva
ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun.
• Descripció de les zones comunes:

• Vestíbul – recepció: ubicació, superfície i si disposa de
climatització.

• Serveis higiènics generals: ubicació, nombre i superfície.
• Sales socials: ubicació, nombre, superfície i climatització.
• Menjadors: ubicació, nombre, superfície i climatització.
• Altres dependències i instalAlacions: sales de conferències,

sales de reunions, sales de joc, restaurants, piscines,
instalAlacions esportives, gimnàs, sauna, SPA, etc., amb
indicació de la seva ubicació i superfície.

També es podrà incloure tota la informació de l’establiment
que es consideri rellevant per a la present solAlicitud.

ANNEX III

Els allotjaments que optin per acollir-se a la millora
d’establiments prevista a l’article 17 d'aquesta llei, acordaran la
implementació d’un “pla de responsabilitat social” amb el
Govern de les Illes Balears i el compromís d’adhesió d’un
sistema de qualitat turística.

ANNEX IV

Els allotjaments que optin per l’opció de la demolició
prevista a l’article 17.3.e) d'aquesta llei, tindran que complir els
paràmetres turístics següents:

Hotel i Hotel
Apartament

Zones
comunitàries
s.u: m² / plaça

Habitació
doble

s.u: m²

Habitació
individual

s.u: m²

5 estrelles 4 25 14

4 estrelles 3 20 13

3 estrelles 3 17 11

2 estrelles 2 15 10

1 estrella 1 10 9
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* Les superfícies de les habitacions inclouen banys i accessos
interiors

Apartaments
(1 dormitori =

3 places)

Saló-
menjador

s.u: m²

Dormitori
doble

s.u: m²

Dormitori
individual

s.u: m²

4 claus 20 15 10

3 claus 16 12 9

2 claus 14 11 8

1 clau 13 10 7

A la seu del Parlament, a 15 de juny de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 966/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb la publicitat institucional.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Turisme i Treball, Joana Maria Barceló i
Martí.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble Sr. Ernest Ribalaiga i
Briones del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Serra i
Torres i l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2771/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a congrés sobre els drets dels
menors davant les noves tecnologies. (BOPIB núm. 131, d'11 de
juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2778/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ajudes al sector pesquer. (BOPIB
núm. 131 d'11, de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2769/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al programa Recuperat a l'estiu.
(BOPIB núm. 131, d'11 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2772/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a remissió a la Fiscalia de
l'expedient de Son Rossinyol. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2773/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la gestió de les
competències en matèria de treball i formació. (BOPIB núm.
131, d'11 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2774/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada del suport econòmic a
la UIMIR. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2776/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del conveni signat

entre el Govern i EMAYA. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2766/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
desaparició de les diputacions. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2768/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incidència de la vaga de dia
8 en l'educació. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2775/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a drets dels treballadors de
l'empresa Grupo Playa Sol. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny de
2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.



BOPIB núm. 134 - 25 de juny de 2010 4881

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2777/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del Pla director de
transport ferroviari. (BOPIB núm. 131, d'11 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2668/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts. (BOPIB núm.
130 de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2770/10.

 En el Ple del Parlament, en sessió de dia 15 de juny de
2010, no es debaté la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Hble. Sr.  Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes econòmiques per a
esdeveniments esportius (BOPIB núm. 131, d'11 de juny
d'enguany), ja que quedà retirada mitjançant l'escrit 2843/10.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Procediment de tramitació directa i per lectura única del

Projecte de llei RGE núm. 2819/10.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2010, aprovà el procediment de tramitació directa i
per lectura única per al projecte de llei esmentat, pel qual
s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic
(BOPIB núm. 133, de 18 de juny de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Habilitació d'un període extraordinari durant el present

mes de juny per tal de poder celebrar les sessions
extraordinàries de la ponència d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2010, aprovà per assentiment la solAlicitud presentada
per diputats de tots els grups parlamentaris mitjançant l'escrit
RGE núm. 2784/10, d'habilitar un període extraordinari durant
el present mes de juny per tal de poder celebrar les sessions
extraordinàries de la ponència, creada al si de la Comissió de
Reglament, d'estudi per a la reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Període extraordinari per tal de celebrar les sessions

necessàries de ponència, comissió i plenari a fi que es tramitin
i, si n'és el cas, s'aprovin la Proposició de llei RGE núm.
962/10 i el Projecte de llei derivat del Decret Llei RGE núm.
1385/10.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2010, aprovà la solAlicitud, presentada per devuit
diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE
núm. 2789/10, de període extraordinari per tal de celebrar les
sessions necessàries de ponència, comissió i plenari a fi que es
tramitin i, si n'és el cas, s'aprovin les iniciatives següents:
• Proposició de llei RGE núm. 962/10, relativa a declaració

d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de
Son Bosc, a Muro (BOPIB núm. 120, de 19 de març de
2010).

• Projecte de llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general (derivat del
Decret Llei RGE núm. 1385/10) (BOPIB núm. 126, de 7 de
maig de 2010).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Període extraordinari de sessions per tal de continuar

desenvolupant els treballs en la ponència per tal d'estudiar la
possibilitat d'assolir un ampli consens parlamentari i social en
relació amb una llei del sòl de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2010, aprovà la solAlicitud, presentada per devuit
diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE
núm. 2817/10, de període extraordinari de sessions per tal de
continuar desenvolupant els treballs iniciats en la ponència
creada al si de la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'estudiar la possibilitat d'assolir un ampli consens parlamentari
i social en relació amb una llei del sòl de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressupost del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de 2010, aprovà la
següent Resolució presentada a l'Informe 45/2010, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2008 (RGE núm. 2080/10) de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
"El Parlament de les Illes Balears pren nota de les

observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears al compte general de la CAIB de
l'exercici 2008, i insta el Govern de les Illes Balears a tenir-les
en compte per tal de millorar la gestió economicofinancera."

A la seu del Parlament, a 15 de juny de 2010.
El secretari de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.
La presidenta de la comissió:
Antònia Gener i Bosch.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny de 2010, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 739/10, relativa a
manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric
als distribuïdors de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
2799/10, del Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a:

a) Actualitzar la informació i els estudis relatius a les
incidències previstes i potencials, derivades de les transmissions
de les instalAlacions de transport que es preveuen a la disposició
transitòria novena de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, sobre la
garantia, la qualitat i el preu de l'abastament de l'energia
elèctrica a les nostres illes, sobre les necessitats d'implantació
de noves línies de transport i la situació de la nova connexió
elèctrica de les Illes amb la península i sobre els efectes per als
llocs de treball i les persones ocupades.

b) SolAlicitar al Govern d'Espanya, si s'escau, una pròrroga
temporal en l'aplicació de la disposició transitòria novena de la
Llei 17/2007, de 4 de juliol, per dur a terme els referits informes
i estudis, així com per poder instar, si s'escau, l'exclusió de
transmetre a Red Eléctrica de España S.A. determinades
instalAlacions de 66 kv i 132 kv, que preveu l'article 35.2 de la
Llei 54/1997, del sector elèctric."

A la seu del Parlament, 15 de juny de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El president de la comissió:
Josep Maria Costa i Serra.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2010, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1717/10, relativa
a regulació de la situació de les treballadores domèstiques, i
quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l'Estat espanyol a dur a terme les negociacions i actuacions
legislatives adients per tal de millorar les condicions de feina
del sector del treball domèstic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a engegar un estudi específic sobre la situació de
les persones treballadores del servei domèstic a les quatre illes."

A la seu del Parlament, 15 de juny de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2010, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1963/10, relativa
a suport al colAlectiu de sordceguesa, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri

competent a donar compliment a allò recollit a la disposició
addicional 6a de la Llei 27/2007, de 23 d'octubre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació a regular oficialment la qualificació professional de
mediadors de sordceguesa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a allò que afecta les seves
competències del que recull la disposició addicional 6a de la
Llei 27/2007 de 23 d'octubre."

A la seu del Parlament, 15 de juny de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de 2010, rebutjà les
Propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular,
presentades a l'escrit RGE núm. 2080/10, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 45/2010 del

compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2008.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient

i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
l'accident del tren que cobreix la línia Manacor-Palma que
tengué lloc el dia 19 de maig de 2010 (RGE núm. 2263/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, qui, acompanyat de la secretària general, el director
general de Mobilitat, el gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, l'adjunt a la Gerència de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, el cap de Premsa i la cap de Gabinet, informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme,

davant la Comissió de Turisme, sobre la negativa de la
consellera de Turisme a transferir la dotació econòmica al
Consell d'Eivissa per fer efectives les competències en matèria
de promoció turística (RGE núm. 2049/10).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme, qui,
acompanyada de la cap de Gabinet, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels escrits RGE núm. 1253/10 i 1254/10 de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de 2010, es debateren
els escrits indicats, relatius a l'informe 44/10 del compte general
de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici de
2008, i a la memòria anual i la liquidació del pressupost de la
Sindicatura corresponent a l'exercici de 2009, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1103/10, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 9 de juny de 2010, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
122, de 8 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 126, de 7 de maig de
2010.

-  Pàg. 4517. Projectes de llei. Ordre de publicació.
On diu: ..., en sessió del proppassat dia 27 de març, acorda de
tramitar el Decret Llei RGE núm. 1385/10, de ...
Hi ha de dir: ..., en sessió del proppassat dia 27 d'abril, acorda
de tramitar el Decret Llei 1/2010 (RGE núm. 1385/10), de ...
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