
2918 B. O. C. A. 1. B. N." 46 11 - 04 - 1991 

Secció I.- COMUNITAT AUTOI\OMA DE LES ILLES 
BALEARS 

1.- Disposicions Generals 

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN 

LLEI 4/1991, de dia 13 de març, Reguladora lfe la Illiciath'a Legis
latil'a Popular a les liles Balears. 

Núm, 6855 

El President de la Comllnilat Autònoma 
de les Illes Balears 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha apro
vat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Es
tatut d'Autonomia, tenc a bé de promulgar la seglient 

LLEI 

EXPOSICIÓ DE WHIUS 

La Constitució Espanyola a l'article 9,2 i l'Estatut d'Autonomia per a Ics 
Illes Balears a l'article 9 estableixen que correspon als poders públics promoure 
les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'indil'idu i dels grups en 
els quals s'integra siguin l'cals i efectives, I també que facilitaran la participació 
de tots els ciutadans a la vida política, econòmica, cultural i social, reforçant així 
el dret de participació en els afers públics per part dels ciutadans tal com de
termina l'article 23.1 de la Constitució. 

La Llei Orgànica 311984, de 26 de març, Reguladora de la lniciatil'a Le
gislativa Popular, crea el marc jurídic adient per exercir la iniciativa Iegislatil'a 
popular mitjançant la presentació de Proposicions de Llei davant Ics Corts Ge
nerals, d'acord amb les disposicions fixades a l'article 87,3 de la Constitució, 

L'article 26.4 de l'Estatut d'Autonomia preveu que la iniciativa legislativa 
popular, en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà regu
lada mitjançant una Llei del Parlament. La present Llei representa una passa 
endavant en "el procés cap a la institucionalització de l'autogovern", descrit en 
el Preàmbul de l'Estatut d'Autonomia, La Llei Reguladora de la Iniciativa Le
gislativa Popular a les Illes Balears materialitza Ics previsions de l'article 26.4 
de l'Estatut en el marc fixat per l'article 87,3 de la Constitució i enforteix, re
gulant la participació popular, J'¡\rrelament de l'autogovern a les Illes Balears, 

Article 1.- Els ciutadans majors d'edat inscrits en el Cens Electoral i amb 
\'èÏnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, podran 
exercir d'acord amb l'article 26.4 de l'Estatut d'Autonomia la iniciativa Ie~isla-
tiva en .::ls termes prevists a la present Llei, ~ 

Article 2.- La iniciativa legislativa popular podr;i versar sobre totes Ics ma
tèries que siguin compctència legislativa de la Comunitat Autònoma, amb ex
clusió dc les següents: 

1.- Les institucions de la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i els 
[vlunicipis, 

2,- La denominació, territori, idiomes i símbols de la Comunitat Autòno
ma de les Illes Balears, 

3,- Les relatives a l'Organització Territorial establerta a l'article 5,1 de 
l'Estatut. ~ 

4,- Les relacionades a l'article g7,3 de la Constitució, 
5.- Les referides a Ja planificació econòmica general a Ics Illes Balears, 
6.- Les de naturalesa pressupostària i tributill-ia, 
7,- El règim electoral. 
Article i- La iniciativa legislati\'a s'exercir;i mitjançant l'l'oposicions de 

Llei suscrites, ahnenys, per deu mil signatures d'u n nombre de ciutadans que reu
ne L,in els requisits continguts a huticle 1 o, si pertoca, pel 30% dels electors 
d'una circumscripció electoral, sense que sigui exigible superar Ja xifra fixada 
mnb caràcter general. 

Article 4.- El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació davant la 
\!csa del Parlament d'un escrit que contendr:\: 

1.- El text articulat de la Proposició de Llei, precedit per una Exposició 
de :-'lotius. 

2,- Una exposició detallada de les raons que, segons els signants. aconse
llen la tramitació i l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Proposi
ció de Llei. 

},- La relació dels membres que formen la Comissió Promotora de la ini
ciativa popular. expressant-ne les dades personals de cadascun d'ells i la indica
ció de l'aclreça que hom assenyali per cursar les notificacions i comunicacions 
que calgui realitzar. 

Article 5.-
1.- La Mesa ci el Parlament examinar;i la documentació presentada i, en el 

termini de quinze dics, es pronunciarà sobre la seva admissibilitat parlamentària, 
2,- Serà causa d'inac!tnissió de la Proposició de Llei: 

a) Que tengui per objecte alguna de les matèries relacionacles a l'article 2, 
b) Que hi manqui algun dels requisits exigits a l'article 3. No obstant això, 

si es tractava d'un ddecte esmenable, la Mesa del Parlament ho comunicarà a 
la Comissió Promotora per tal que procedeixi, en el termini d'un mes, a la 
correcció, 

c) Que incorri en contradicció amb la legislació bàsica de l'Estat en les ma
tèries a què s'hagi cie supeditar necessàriament la legislació de Ja Comunitat 
Autònoma, 

d) Que, a judici unànime de Ja Mesa i segons contestació raonada, el con· 
tingut de la proposició presentada sigui manifestament contradictori amb els va· 
lors superiors cic l'ordenament jurídic recollits a la Constitució o amb l'autogo
vern, amb la defensa de la iclentitat de les Illes Balears i amb la promoció de la 
solidaritat dels pobles de les Illes, enunciats al Títol I de l'Estatut d'Autonomia, 

e) Que s'hagi presentat prèviament al Parlament un Projecte o Proposició 
de Llei sobre la mateixa matèria que és objecte cie la iniciativa popular. 

f) Que reprodueL,i una iniciativa popular de contingut substancialment 
i&ntic presentada en el transcurs de la mateixa legislatura, 

g) Quan tengui per objecte la clerogació d'una llei aprovada a la mateixa 
legislatura o reprodueixi una iniciativa legislativa ja tractacla en aquest termini. 

h) Que reprodueixi un text el contingut del qual versi sobre matèries di· 
verses o que manquin d'homogeneïtat entre si. 

3,- La resolució adoptada per la Mesa ci el Parlament serà notificacla, a tots 
els efectes, a la Comissió Promotora cic Ja iniciativa popular i publicada en ci 
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

:j,- Si la iniciativa presentava defectes de caràcter esmenable, Ja i\'lesa del 
Parlament així ho far;i saber als promotors, que hauran cie proceclir a la correc· 
ció en el termini cI'un mes, 

5,- Contra l'acord d'inadmissió dictat per la Mesa clel Parlament, la Co-

de conformitat amb el previst a la Ley Orgiinica cleI Tribunal Constitucional. 
Si ci Tribunal decidia que la Proposició no incorre en cap de Ics causes 

d'inadmissió previstes a l'apartat 2 cI'aquest article, el procediment seguirà el 
seu curs, 

Article 6.- Un cop admesa a tràmit la Proposició de Lici per la Mesa clel 
Parlament, aquesta la remetrà al Govern de la Comunitat Autònoma, el qual, 
en un termini de quinze dies, podrà manifestar el criteri respecte cic la presa en 
consideració, així com la seva conformitat o no a la tramitació si implicava aug
ment dels crèdits o disminució clels ingressos pressupostaris, 

Article 7.-
1.- La Mesa del Parlament en un termini cic deu clics comptats a partir cic 

la ciat a de la resolució d'admissió, comunicarú a la Comissió Promotora l'admis
sió a tràmit cic la Proposició de Llei. 

2,- La Comissió Promotora, un cop notificada de l'admissibilitat de la Pro
posició de Llei i dels terminis per dur a terme la recollida de signatures, pre, 
sentarú davant la 1\.Jcsa del Parlament els plecs necessaris per a la recollida de 
signatures, al davant dels quals figurarà el text íntegre cic la Proposició cie Llei, 

3,- La Mesa del Parlament segellarà i numerarà els plecs i .::ls remetrà a 
la Comissió Promotora en el termini de setanta-ducs hores des de la seva 
presentació, 

Article S.-
L- Les siunatures recollides bauran de fi~urar necess:\riament en els plecs 

:1 què es refereix l'article 7 de la present Llei. ~ 
2,- Juntament amb la si~natura, cal indicar el nom i els llinatges. elnúme

ro del Document 0:acional c!'Í;ldentit;lI i el municipi en el cens del qu:;1 està ins
crit ci ciutad:\, 

3.- Les sil'natures bauran de ser autentificades per un "otari, un Cònsol, 
un Secretari Judicial, el Secretari del Consell Insular, el Secretari ?\-lunieipal que 
correspongui, respectivament, a l'illa o municipi allà on figuri inscrit el signant 
o per fedataris especials designats per la Comissió Promotora mitjançant escrip· 
tura pública davant Notari. 

:j,- Podran ser nomenats feclataris especials Ics persones designades per la 
Comissió Promotora, una volta hagin prestatjunlment o promesa davant la :Vlesa 
del Parlament de donar fe de l'autcnticitat de les signatures i sempre que rcu· 
neixin els requisits scg(ients: 

a) :\0 tenir antecedents penals, 
h) Estar en plena possessió dels drets civils i polítics. 
e) Tenir veïnatge administratiu a Ics Illes Balears, 
En cas de falsedat. els fedataris especials incorreran en les responsahili 

tats penals previstes a la Llei. 

Article 9.-
L- Les signatures recollides en suport de la Proposició de Llei bauran (I.; 

presentar-se per la Comissió Promotora a la ;-"1esa del Parlament en el termilli 
improrrogable de tres mesos a comptar des de la data que estableix l'artick '7 
de la Llei present. 

2,- Transcorregut el termini de tres mesos per a la recollida de sign:lIull:', 
sense que haguessin ~estat presentades a la ;-"lesa dclParlament les signatures mi 
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nimes exigides per aquesta Llei, la Proposició de Llei decaurà i no podrà tornar 
esser objecte d'iniciativa popular fins a la següent Legislatura, 

Arlicle 10,- La Mesa del Parlament procedirà a la veritïcació del nombre 
de firmes vàlides exigides per la present Llei i, complint-ho, ordenarà la publi
cació de la Proposició de Llei al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears, 

Article 11,- Per defensar la Proposició de Llei en el tràmit cie presa en con
sideració davant el Ple clel Parlament, la Comissió Promotora podrà designar 
un dels seus membres, 

Article 12,- Els procediments cI'iniciativa popular regulats a la Llei pre
sent que estiguin en tramitació en el Parlament quan aquest es dissolgui, no de
cauran i consolidaran els tràmits previs al de la presa en consideració, 

Article 13,- La Comunitat Autònoma compensarà la Comissió Promotora 
per Ics despeses, degudament justificades, generades per la difusió de la Propo
sició de Llei i la recollida de signatures, fins a la quantitat màxima de cinc-cen
tes mil pessetes, Aquesta quantitat serà revisada periòdicament en els Pressu
posts Generals de la Comunitat Autònoma, Les Proposicions de Llei que no 
aconsegueixin el mínim de signatures establerts per la present Llei no podran 
acollir-sc a l'esmentada compensació de despeses, 

Disposició Final Primera,- Es faculta el Govern de la Comunitat Autòno
ma per tal de dictar Ics disposicions reglamentàries pertinents per al desenvo
lupament de la present Llei. 

Disposició Final Segona,- L1 present Llei entrarà en vigor el dia següent 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, 

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que els Tri
bunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin guardar. 

A Palma de Mallorca, a dia tretze de març de mil nou-cents noranta-u, 

EL PRESIDEl\T, 
Signat: Gabriel Cmiellas Fons, 

-0-

4.- Anuncis 

CONSELLERIA DE TURISME 

(197) 

NOl1F1CACIÓ resolució de l'e,\]Jedicl/t n" 204/89, il/struit per la COI/
selleria de lill'isme al Sr, Alberto A:I/ar Carreras, titular dels Apar
tamel/ts Sol Isla l, d'Es Mercadal, 

t\'úm, 5896 
t\'o havent estat pos.~ible de notificar la resolució de l'expedient n" 204/89, 

instruït per la Conselkria de Turisme al Sr. Alberto Aznar Carreras, titular dels 
Apartaments Sol Isla I, d'Es Mercadal, amb domicili conegut a S'Arenal den 
Castell, s/n, Es :Vlcrcadal, ja que s'ha retornat per part del Servei de Correus i 
en compliment d'allò que disposa l'article 80,3 cic la Llei de Procediment Ad
ministratiu sc li notifica que a l'esmentat expedient en data 21 de febrer de 199 L 
va recaure la següent 

RESOLUCIÓ: 

Que ateses Ics circumstàncies d'aquest cas i d'acord amb l'article 12 i se
güents concordants de la Llei 6/1989, de dia 3 dc març, de la CAlB i en aplica
ció del grau mínim, sigui sancionat. el Sr. Alberto Aznar Carrera s, titular dels 
Apartanlcnts Sol Isia l, d'Es Mcrcaclal, amb multa de: 200,000 pts,' 

Tambè se li notifica que contra aquesta resolució podrà interposar recurs 
cic reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver-sc pu
blicat aquest edicte, davant l'Hble, Conseller de Turisme de la CAlB, recurs que 
podrà presentar en ci Registre del Govern cie la CAlB, a la Conselleria de Tu
risme o de la manera prevista a huI. 66 dc la Llei de Procediment Administra
tiu i es posa de manifest que la interposició cleI recurs no suspendrà l'execució 
cic la sanció imposada, 

Li comunic que aquesta sanció s'haur;] de satisfer mitjançant ingrés a qual
sc\'ol oficina dels Bancs següents: 

- "Banco de Créclit;) Balcar", "Banco Bilbao-Vizcava", "Banca ,l'farch'', 
Caixa cie Pensions (La Caixa), i "Caj;l de Ahorros" (Sa l\'ostra), i s' ha d'utilitza;' 
el Document Unificat cI'Ingrés que es troba a disposició se\'ajuntament amb l'cx
pedient complet a la Conselleria de Turisme (Secció de Control d'Empreses i 
Activitats Turístiques) situada al carrer Can Despuig, 5 de Pahna, 

Terminis per a efectuar l'ingrés (Art. 20 l<.eglament General de Re
captació ): 

a) Si la publicació s'ha efectuat entre t:ls dics j i 15 dt:l mes, cies de la 
data de publicació fins a dia 5 delmes següent. 

b) Si la publicació s'ha efectuat entre els dics 16 i darrer dcl mes, des cie 

la data de publicació fins a dia 20 clcl mes següen t. 
En els terminis assenyalats, si el dia de finalització fos inhàbil, acabarà l'im

mediat posterior. 
Una vegacla efectuat l'ingrés ho haurà de comunicar a aquesta Conselle

ria i haurà de remetre fotocòpia del document d'ingrés, diligenciada pel Banc, 

A l'aitna de Mallorca, a clia onze cic març de mil nou-cents noranta-u, 
EL CONSELLER DE TURISME, 
Signat: Jaume Cladera Cladera, 

-0- (43) 

NOTIFICACIÓ resolució de l'expedielltn" 229/89, illstmit per la COII
selleria de Turisme a la Sra, Josefa GOllz{¡lez S{l1Ic1ICZ, titl/lar tld Bar 
Mal/ix, de Llucmajor, 

Núm, 5897 
t\'o havent estat possible de notificar la resolució de l'expedient n" 229/89, 

instruït per la Conselleria dc Turisme a la Sra, Josefa Gonz<llez S<lnchez, titular 
del Bar Manix, de Llucmajor, amb domicili conegut al carrer Berga, 5, S'Are
nal, Llucmajor, ja que s'ha retornat per part del Servei de Correus i en compli
ment d'allò que disposa l'article 80,3 de la Llei de Procediment Administratiu 
sc li notifica que a l'esmentat expedient en data 3 de desembre de 1990, va rc
caure la següent 

RESOLUCIÓ: 

Que ateses Ics circumstàncies d'aquest cas i d'acord amb l'article 12 i se
güents concordants de la Llei 6/1989, cie dia 3 de març, de la CAIB i en aplica
ció del grau mínim, sigui sancionada la Sra, Josefa Gonzalez Sanchez, titular del 
Bar Manix, de Llucmajor, amb multa de: 500,001 pts, 

Tambè se li notifica que contra aquesta resolució podrà interposar recurs 
cic reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver-se pu
blicat aquest eclicte, davant l'tIble, Conseller de Turisme de la CAIB, recurs que 
podrà presentar en e! Registre de! Govern de la CAIB, a la Conselleria de Tu
risme o de la manera prevista a l'art. 66 de la Llei de Procediment Administra
tiu i es posa de manifest que la interposició del recurs no suspendrà l'execució 
cie la sanció imposada, 

Li comunic que aquesta sanció s'haurà de satisfer mitjançant ingrés a qual
sevol oficina clels Bancs següents: 

- "Banco cie Crédito Balear", "Banco Bilbao-Vizcaya", "Banca March", 
Caixa de Pensions (La Caixa), i "Caja de Ahorros" (Sa Nostra), i s'ha d'utilitzar 
e! Document Unificat d'Ingrés que es troba a disposició seva juntament amb l'ex
pedient complet a la Conselleria de Turisme (Secció de Control d'Empreses i 
Activitats Turístiques) situada al CHrrer Can Despuig, 5 de Palma, 

Terminis per a efectuar l'ingrés (Art. 20 Reglament General de Re
captació): 

a) Si la publicació s'ha efectuat entre els dics 1 i 15 del mes, des de la 
data de publicació fins a dia 5 de! mes següent. 

b) Si la publicació s'ha efectuat entre els dics 16 i darrer del mes, des de 
la data de publicació fins a dia 20 del mes següent. 

En els terminis assenyalats, si el dia de finalització fos inhàbil, acabarà l'im
mecliat posterior. 

Una vegada efectuat l'ingrés ho hauri! cie comunicar a aquesta Conselle
ria i haurà de remetre fotocòpia del document d'ingrés, diligenciada pel Banc, 

A Palma cie 11'1allorca, a dia onzc de març de mil nou-cents noranta'-u, 
EL COl\SELLER DE TURISIVIE, 
Signat: Jaume Claclera Cladera, 
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NOl1FlCACIÓ resolució de l'expedient 11" 247/89, instruït per la COli
selleritl de 1i,,'isl1le al Sr, Antollio Rtll1/ólI Marí, titular de/s Aparta
ments Edijicio marítimo, d'Ei¡'issa, 

t\'úm, 5898 
No havent estat possible de notificar la resolució de l'expedient u" 247/89, 

instruït per la Conselleria de Turisme al Sr. Antonio Ramón Marí, titular dels 
Apartaments Eclificio marítimo, d'Eivissa, amb domicili conegut al Pas.~eig Ma
rítim, s/n, Eivissa, ja que s'ha retornat per part cie! Servei de Correus i en com
pliment cI'allò que clisposa l'article 80,3 de la Llei cic Procediment Administra
tiu se li notifica que a l'esmentat expedient en data 21 cie febrer cie 1991, va re
caure la següent 

RESOLUCIÓ: 

Que ateses Ics circumstàncies d'aquest cas i d'acord amb l'article 12 i se
güents concordants de la Llei 6/1989, de dia 3 de març, de la CAIB i en aplica
ció del grau mínim, sigui sancionat, ci Sr. Antonio Ramón Marí, titular dels 
Apartanlents Eclificio 01¿uítimo, d'Eivissa, amb multa de: 4,()(}O,()(}O pts, i d'a
cord amb allò que disposa l'art. 11.3 (Llei 6/'139 de 3 de maig de la CAlB) pro
cedir al tancament de l'establiment fins que no hagi obtingut l'oportuna auto-




