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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 6962
Llei 7/99 de 8 d’abril d’atribució de competències als Consells
Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI D’ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS
INSULARS DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA EN

MATÈRIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES.

Exposició de motius

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 1. Objecte de la llei.

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

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

Article 2. Competències que es transfereixen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Casinos, jocs i apostes.
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2. Espectacles taurins.

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

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

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

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

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

8. La gestió de les estadístiques autonòmiques.

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

Article 4. Normativa reguladora.

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

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

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

Article 5.- Òrgans per a l’exercici de la potestat inspectora i sanciona-
dora.

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

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

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

Article 6. Dels registres.

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

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

Article 7. Formes de coordinació i informació mútua.

Sense perjudici de la coordinació general a què fa referència el capítol VI de
la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, el Govern de les Illes Balears i
els Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera podran acordar els

mecanismes adequats de coordinació i d’informació mútua en les matèries objecte
d´aquesta atribució.

Article 8. Cost efectiu.

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

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

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

Consell Insular de Menorca:

Capítol I 14.580.749 PTA
Capítol II388.097PTA
Total 14.968.846PTA

Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

Capítol I 14.580.749PTA
Capítol II388.097 PTA
Total 14.968.846PTA

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

A) Consell Insular de Menorca:

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

B) Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

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

Article 9. Mitjans personals

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

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

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

     Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
    Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
    Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.

    Situació: vacant.

II.  Es traspassen al Consell Insular d’Eivissa i Formentera les 3 places
següents:

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

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
    Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
    Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.

    Situació: vacant.

Article 10. Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords dels
consells insulars.

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

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

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Comissions paritàries

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

Segona. Subrogació dels consells insulars

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

Tercera. Dret d’opció dels funcionaris

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

Quarta.  Convenis de col·laboració

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

Cinquena. Gratuïtat del Butlletí Oficial de les Illes Balears

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

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Expedients en tràmit.

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

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

Segona.  Representació i defensa judicial.

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

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

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

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació governativa

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

Segona. Data d’efectivitat de l’atribució

En compliment del que estableix l’article 22 h) de la Llei 5/1989, de 13

d’abril, de consells insulars, es fixa el dia 15 de maig de 1999 com a data
d’efectivitat de l’atribució de competències, que disposa aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor.

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

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma,a vuit d’abril de mil nou-cents noranta-nou.

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

 La Consellera de Presidència
 Maria Rosa Estaràs i Ferragut

— o —-

Núm. 7665
  Decret 41/99 , de 19 d'abril de convocatòria de les eleccions al
Parlament de les Illes Balears.

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, a l’article 11.1 estableix que:«La convocatòria d’eleccions al
Parlament s’efectuarà per decret del president de la Comunitat Autònoma, en els
casos prevists a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb els
requisits que s’estableixen a l’article 42 de la Llei orgànica del règim electoral
general, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears».

La periodicitat fixada legalment per a les eleccions municipals i
autonòmiques, compreses a l’article 42.3 de la LOREG, i de les eleccions al
Parlament Europeu fa que, en determinats anys, com passa enguany, s’hagin de
fer processos electorals en un espai de temps curt. Per això, i amb el fi de
possibilitar l’acumulació i la celebració conjunta d’aquestes eleccions, la Llei
orgànica 3/1998, de 15 de juny, de modificació de la Llei orgànica del règim
electoral general hi afegí la disposició següent:

«Disposició addicional cinquena
En el supòsit que, dins el mateix any, coincideixin, en un espai de temps no

superior a quatre mesos, eleccions locals, eleccions a assemblees legislatives de
comunitats autònomes que varen fer les eleccions el quart diumenge del mes de
maig de 1995 amb les eleccions al Parlament Europeu, els decrets de convocatòria
s’expediran el dia cinquanta-cinquè anterior al de la data en què han de tenir lloc
les eleccions al Parlament Europeu, perquè siguin simultànies.»

Per tot això, i fent ús de les facultats que m’atribueixen les disposicions
legals al·ludides,

DECRET

Article 1
1.Es convoquen eleccions al Parlament de les Illes Balears, que tendran lloc

dia 13 de juny de 1999.
2.El nombre de diputats que s’han d’elegir és el que s’estableix a l’article 12

de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Article 2
La campanya electoral, que tendrà una durada de 15 dies, començarà a les

zero hores de dia 28 de maig i acabarà a les vint-i-quatre hores de dia 11 de juny
de 1999.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà en el

BOCAIB

Palma, 19 d’abril de 1999

El president
Jaume Matas i Palou

— o —-


