BOIB

Núm. 134

b) De la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local, el número 1 de l’article 7.
c) De 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 depòsit legal de llibres i d’esports, el número 5 de
l’article 2; el número 1 de l’article 9; i el número 3 de l’article 12.
d) De la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora
del procediment i de les infraccions i sancions, el número 3 de l’article 7; el
número 1 de l’article 13, i el número 3 de l’article 50.
e) De 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, l’article 4 i el número 1 de l’article 14.
f) De la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, el número
4 de l’article 6 i el número 1 de l’article 14.
2. Les referències contingudes en les normes vigents a les disposicions que
es deroguen expressament, s’han d’entendre fetes a les disposicions d’aquesta
llei que regulin la mateixa matèria o aspectes d’aquelles.
Disposició final primera
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
necessàries en desplegament d’aquesta llei.
2. En el termini de sis mesos d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el
Govern de les Illes Balears haurà de presentar al Parlament un projecte de llei
regulador del finançament dels consells insulars.
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de fixar amb precisió els límits a l’autonomia reconeguda constitucionalment als
municipis, aconsellen, per tant, modificar la redacció aprovada en el seu moment.
A aquest efecte, la reforma que ara s’impulsa vincula el règim excepcional de
llicències, autoritzacions i informes únicament a les activitats relatives als
residus sòlids, sempre que els projectes corresponents estiguin prevists en els
instruments d’ordenació i acompleixin les noves condicions que s’hi estableixen.
Article únic
L’article 17 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques, passa a tenir la redacció
següent:
“A la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions, s’inclou la disposició addicional
següent:
Disposició addicional sisena. Activitats previstes als instruments
d’ordenació del territori
1. L’execució d’activitats d’interès supramunicipal previstes en un pla
territorial parcial o en un pla director sectorial, en matèria de residus, que
n’exigeixi la qualificació, la instal·lació, l’obertura o el funcionament, no estarà
subjecta al règim de llicències, autoritzacions i informes establert en aquesta Llei.
2. El que disposa el número anterior només serà aplicable als projectes
prevists expressament en els instruments d’ordenació esmentats, sempre que hi
siguin recollits amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les característiques
fonamentals “.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin
o s’oposin a aquesta llei.

Disposició final segona
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor en haver transcorregut dos mesos d’ençà de
la publicació 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 facin guardar.

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 vint-i-set d’octubre de dos mil
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Francesc Antich i Oliver
— o —Núm. 22429
Llei 9/2000, de 27 d’octubre de modificació de la Llei 12/1999, de
23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública i econòmiques.

Palma, a vint-i-set d’octubre de dos mil
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida Ferrando
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

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

Núm. 22040
Resolució del director general de Treball de dia 19 d’octubre, per
la qual es fa pública la revisió salaria del “Conveni Col·lectiu de
les Tintoreries i Bugaderies de les Illes Balears”.Expedient: 198
(Llibre 2-18). Codi del conveni: 07/00815.-.-REVISIÓ SALARIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR
DE LES TINTORERIES I BUGADERIES DE LES ILLES BALEARES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La representació legal empresarial i la dels treballadors:
La nova disposició addicional que la Llei 12/1999, de 23 de desembre, va
introduir en el text de la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora
del procediment i de les infraccions i sancions, ha suscitat alguns dubtes
d’interpretació que no faciliten l’aplicació de les solucions adoptades en relació
amb les activitats d’interès supramunicipal previstes en els instruments d’ordenació
territorial. D’altra banda, aquestes solucions foren concebudes inicialment
només per al sector dels residus sòlids i no sembla oportú fer-les extensives amb
caràcter general a altres matèries.
La necessitat de clarificar l’abast d’aquesta disposició addicional, així com

-ASSOCIACIÓ PATRONAL DE BUGADERIES I TINTORERIES DE
LES ILLES BALEARS, i -CCOO,
del sector de les TINTORERIES I BUGADERIES DE LES ILLES
BALEARS, han subscrit la REVISIÓ SALARIAL del seu conveni col·lectiu, i
n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el
Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’art. 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 (BOE del
14.01.99).

