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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 6500
Llei 4/2000, de 22 de març de moratòria de construcció i ampliació
de camps de golf a les Illes Pitiüses.

EL PRESIDENT DEL GOVERN 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

Exposició de motius

Les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), emanades de la Llei 6/
1999, tenen com a objectiu «una utilització sostenible en termes ambientals del
sòl i dels recursos naturals» i «una protecció de la qualitat ambiental, el paisatge,
la biodiversitat i el patrimoni històric», d’acord amb el seu article 1.

Les Pitiüses estan mancades, avui per avui, d’aquesta protecció. Amb
un volum d’uns dos milions de turistes anuals per a una població de no més de
85.000 habitants de dret i amb més d’una plaça turística per habitant, qualsevol
nova actuació urbanística que s’hi vulgui practicar afectarà decisivament la seva
fragilitat ecològica.

La urbanització de noves àrees de les Pitiüses a través del reclam de la
construcció de nous camps de golf ha estat motiu de polèmica ciutadana des de
fa una dècada. Fruit d’aquesta preocupació ciutadana va ser la gran manifestació
de dia 22 de gener del 1999 que, convocada pel GEN-GOB Eivissa, va aplegar
més d’11.000 persones a Eivissa en defensa de la protecció integral de Cala
d’Hort davant els intents reiterats d’urbanitzar-hi amb l’excusa d’un camp de
golf.

Amb l’objectiu, doncs, d’atendre les legítimes aspiracions de defensa
d’un medi ambient digne per part de la majoria social de les Pitiüses i de no
hipotecar el disseny futur del pla territorial de les Pitiüses, en l’exercici de les
potestats abans esmentades, es considera necessari adoptar mesures que impedeixin
l’inici o continuació dels processos de transformació dels sòls susceptibles, per
una via o altra, d’albergar projectes urbanístics basats en la construcció de camps
de golf, que s’estableixen a l’efecte per aquesta llei, i la impossibilitat d’iniciar-
ne o seguir-ne la tramitació del planejament de desenvolupament o substitutori
fins que no s’hagi aprovat el Pla Territorial Parcial de les Pitiüses.

Article 1

Queda suspesa la vigència de la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps
de golf, modificada per la Llei 9/1990, de 31 de maig, i d’altres modificacions,
a l’àmbit d’Eivissa i Formentera.

En aquest àmbit, serà el pla territorial parcial, previst a la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, el que determinarà la possibilitat d’autoritzar noves
instal·lacions de camps de golf o les ampliacions de les existents, i, si fora el cas,
els requisits, les condicions i les característiques dels camps i de l’edificabilitat
de les construccions al servei directe de l’esport i, si és el cas, de l’oferta turística
complementària. Així mateix, determinarà les zones de les illes, si n’hi contem-
pla, aptes per a la seva ubicació. Els planejaments generals urbanístics municipals
restaran vinculats per aquestes determinacions del pla territorial parcial, que
seran de directa aplicació mentre se’n fa l’adaptació.

Article 2

Fins que no entri en vigor el Pla Territorial Parcial d’Eivissa i Formentera,
en el seu àmbit, no podrà iniciar-se, ni continuar-se la tramitació, ni tampoc

concedir-se cap tipus de llicència o autorització d’obres, usos o activitats,
incloses totes les construccions annexes a ell, ni tampoc per a l’oferta turística
complementària, ni tan sols per a cap obra o instal·lació singular afecta a
qualsevol d’elles. Tampoc no es podran tramitar ni concedir declaracions
d’interès general de projectes de camps de golf, amb o sense oferta turística
complementària.

Article 3

Els efectes de les llicències i les autoritzacions a què es refereix l’article
anterior, ja concedides, incloses aquelles de les quals s’hagi iniciat l’execució,
restaran suspesos fins que no entri en vigor el dit Pla Territorial Parcial d’Eivissa
i Formentera, el qual determinarà, per a cadascuna d’elles, l’aixecament de la
suspensió dels efectes o la seva revocació.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent d’haver-se publicat al
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 vint-i-dos de març de dos mil.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i oliver

La consellera de Medi Ambient
        Margalida Rosselló Pons

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 6127
Resolució del director general de Treball de dia 9 de març, per la
qual es fa públic el Conveni Col·lectiu “Astilleros de Mallorca,
S.A.” (Contramoll-Mollet, 11, Palma)” Codi del conveni: 07/
00042.- Expedient: 4 (Llibre III-12).-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de: “Astilleros de
Mallorca, S.A.” (Contramoll-Mollet, 11, Palma), han subscrit el seu conveni
col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels
Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 59.4 de la Llei 30/
92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener
(B.O.E. del 14-01-99).

RESOLC:

1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.

2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, l’esmentat conveni, es publiquin en el BOIB.

Palma, 9 de març de 2000

El director general de Treball
Fernando Galán Guerrero

(Vegeu-ne el text a la versió castellana ja que es tracta d’un conveni
entre parts que s’ha tramès únicament en aquest idioma)

— o —-


