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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
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tenia atribuïdes l’Administració autonòmica en aquesta matèria, excepte les
potestats genèriques i específiques determinades a l’article 3 i aquelles que
corresponen a l’Administració general de l’Estat, en virtut d’un títol de
competències concurrent.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 24649
Llei 16/2001 de 14 de desembre d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de carreteres i camins.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans 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
La Constitució Espanyola (CE), a l’apartat 1, número 5, de l’article 148,
preveu la possibilitat que les comunitats autònomes puguin assumir competències
en matèria de carreteres, l’itinerari de les quals transcorri íntegrament dins el
territori de la comunitat autònoma i, de la mateixa manera, el transport fet per
aquest mitjà. Així mateix, l’article 149.1.24 CE reserva a l’Estat la competència
exclusiva sobre obres públiques d’interès general o la realització de les quals
afecti més d’una comunitat autònoma i, en el número 13 del mateix apartat i
article, atribueix a l’Estat la competència exclusiva en relació amb les bases i amb
la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Per altra banda, l’article 10.5 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova redacció que li donen les
lleis orgàniques 9/1994, de 24 de març, i 3/1999, de 8 de gener, estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears assumeix la competència exclusiva en
matèria de carreteres.
Pel Reial Decret 1527/1984, d’1 d’agost, es varen transferir a la comunitat
autònoma de les Illes Balears funcions de l’Administració de l’Estat en matèria
de carreteres, així com també els mitjans personals, materials i pressupostaris
necessaris per a l’exercici d’aquestes, competències que assumí i distribuí la
comunitat autònoma mitjançant l’aprovació del Decret 87/1984, de 30 d’agost.
El 24 de maig del 1990, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 5/1990,
de carreteres.
El principi de màxima proximitat als ciutadans, com a criteri rector de
l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de les Illes Balears, implica,
dins el procés actual de redistribució dels camps d’actuació dels ens administratius,
i en concordança amb les prescripcions de l’article 39.9 de l’Estatut d’autonomia,
l’atribució als consells insulars de la funció executiva i la gestió en matèria de
carreteres i camins, que fins ara assumia la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
En virtut de tot això i a proposta de la Comissió Tècnica Interinsular al
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que prescriuen la disposició
transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia i l’article 49 de la Llei 8/2000, de
27 d’octubre, de consells insulars, ha estat escaient aprovar aquesta llei de
transferències en matèria de carreteres.
Article 1
Objecte de la llei
Constitueix l’objecte d’aquesta llei l’atribució de la funció executiva i la
gestió, així com la funció inspectora i sancionadora en matèria de carreteres, als
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins el seu
àmbit territorial i amb caràcter de pròpies, d’acord amb el que disposen l’apartat
9 de l’article 39 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i els articles
concordants de la legislació sobre consells insulars.
Article 2
Funcions que s’atribueixen als consells insulars
S’atribueix als consells insulars la titularitat de les carreteres, que fins ara
corresponia a l’Administració de les Illes Balears. Així, els consells insulars han
d’exercir, amb relació a aquestes, totes les funcions executives i de gestió que

En tot cas, sense que es pugui entendre com a enumeració exhaustiva,
correspon als consells insulars:
a) La planificació de la xarxa viària, sense perjudici de les previsions que
continguin les directrius d’ordenació territorial.
b) L’elaboració i aprovació del Pla director sectorial de carreteres.
c) La realització d’estudis, avantprojectes i projectes de carreteres,
directament o a través de la direcció dels serveis contractats amb aquesta finalitat.
d) L’execució, la direcció o la inspecció facultativa de les obres de nova
construcció i millora de la xarxa viària, inclosa la tramitació d’expedients
d’expropiació.
e) La conservació de les carreteres, inclosos la senyalització, les
plantacions, l’enllumenat i les instal·lacions auxiliars.
f) L’explotació de la xarxa viària, la tramitació i la concessió de les
autoritzacions reglamentàries a les zones de domini públic, servitud i afecció.
g) Les concessions administratives en les zones de domini públic.
h) Els estudis de trànsit i accidents.
i) L’estudi i assaig de tècniques i materials de construcció de carreteres,
així com l’emissió d’informes en relació amb les característiques i la qualitat de
les obres construïdes o en construcció en el mateix àmbit de la carretera.
j) La funció inspectora i sancionadora en matèria de carreteres.
Article 3
Potestats que es reserven el Govern i l’Administració de les Illes
Balears
1. El Govern i l’Administració de les Illes Balears es reserven les potestats
i les actuacions següents:
a) La representació de les Illes Balears en qualsevol manifestació
supracomunitària i, especialment, davant de l’Administració general de l’Estat,
les administracions d’altres comunitats autònomes i, si pertoca, respecte dels
organismes internacionals.
El Govern de les Illes Balears, quan les relacions tinguin per objecte
matèries d’interès específic o singular de qualsevol de les administracions
gestores, ha d’articular la presència de representants dels consells insulars en el
si de les seves delegacions.
b) La potestat reglamentària normativa en matèria de carreteres.
c) La coordinació de les diferents administracions, tant d’àmbit insular
com municipal, per tal d’articular i actualitzar el corresponent inventari detallat
de la xarxa de carreteres respectiva, com també la promoció de la publicació,
periòdicament actualitzada, d’un mapa oficial de carreteres de les Illes Balears.
2. Amb caràcter extraordinari i a instància del Govern de les Illes Balears,
els consells insulars resten obligats a executar i gestionar aquelles vies de
comunicació considerades d’alt interès estratègic per a l’exercici de les
competències de la comunitat autònoma, d’acord amb els instruments que preveu
la Llei d’ordenació del territori, els quals, en aquest supòsits, han de contenir
fórmules específiques de col·laboració entre l’Administració autonòmica i la
dels consells insulars.
Article 4
Normativa reguladora
1. En l’exercici de les competències que atribueix aquesta llei, els consells
insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim que s’hi estableix, així com
a la normativa general en matèria de procediment administratiu i a la legislació
emanada del Parlament de les Illes Balears que els sigui aplicable o,
subsidiàriament, a la legislació estatal.
2. En l’exercici de les funcions i actuacions que els són atribuïdes, els
consells insulars s’han de regir per les disposicions de la llei autonòmica en
matèria de carreteres, per les disposicions reglamentàries del Govern de les Illes
Balears i també per la legislació sectorial, autonòmica o estatal que, si pertoca,
els sigui aplicable.
3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
tenen potestat reglamentària per regular l’organització i el funcionament propis.
Article 5
Mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa
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1. Es crea la Conferència Sectorial en matèria de carreteres, com a
estructura permanent de col·laboració, per a la deliberació en comú dels ens
implicats sobre la matèria objecte d’aquesta transferència, amb la finalitat de:
a) Elaborar fórmules concretes de nova regulació i de revisió de la
normativa vigent.
b) Proposar programes comuns o relacionats en matèria de carreteres.
c) Harmonitzar els interessos propis de les diferents institucions
participants.
d) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats, quan una
activitat o un servei superi l’àmbit dels interessos propis dels consells insulars o
incideixi i condicioni, de manera rellevant, l’exercici de les competències
autonòmiques.
e) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els aspectes que
pertoquin.
2. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha d’estar integrada pel
conseller autonòmic competent en la matèria, que l’ha de presidir, i pels
consellers competents respectius de cada consell insular.
3. La Conferència s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any i quan
ho sol·liciti, almenys, una de les institucions representades o ho determini el
president. A les reunions poden assistir els tècnics que cada una de les institucions
participants consideri oportuns.
4. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha d’exercir únicament
funcions deliberants, consultives i de proposta. La fixació d’una posició comuna,
que s’ha d’obtenir per unanimitat de tots els implicats, ha d’adoptar la forma de
recomanacions.
No obstant això, de manera excepcional, té caràcter vinculant la proposta
prevista en el punt 2.a) de la disposició addicional novena d’aquesta llei.
5. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha d’elaborar i aprovar
el seu reglament de funcionament.
Article 6
Mecanismes de coordinació i control de les competències transferides
1. El Govern de les Illes Balears, quan l’activitat o el servei transcendeixi
l’àmbit dels interessos propis dels consells insulars i, a més, l’activitat o el servei
insular incideixi en els interessos de la comunitat autònoma o els condicioni de
manera rellevant, pot fixar, en l’exercici de la seva potestat normativa, directrius
de coordinació de les funcions transferides, que seran vinculants per als consells
insulars.
2. Quan el Govern de les Illes Balears, en el supòsit assenyalat en el punt
anterior, iniciï el procediment d’elaboració de directrius per a la coordinació de
les competències transferides, el conseller autonòmic competent en la matèria ha
de convocar la Conferència Sectorial en matèria de carreteres.
La Conferència Sectorial en matèria de carreteres, per aconseguir el
consens de les institucions implicades, ha de deliberar sobre les mesures de
coordinació proposades pel Govern de les Illes Balears, els criteris generals que
n’han d’informar, i també els objectius i les prioritats d’actuació, i n’ha d’emetre
les recomanacions que consideri oportunes.
Article 7
Mitjans personals
Es transfereixen als consells insulars i, sota la seva capacitat organitzativa,
les places que s’indiquen en l’annex I d’aquesta llei.
Article 8
Mitjans materials
1. Es traspassa als consells insulars la titularitat de les carreteres que
s’assenyalen en l’apartat primer de l’annex II d’aquesta llei.
2. Es traspassen als consells insulars els béns immobles afectes a les
carreteres transferides, que s’han d’identificar en les actes que se n’estenguin. En
particular, es traspassen:
a) Els habitatges de personal i parcs de maquinària, que es descriuen en
l’apartat segon de l’annex II d’aquesta llei.
b) Els locals d’oficines, descrits en l’apartat segon de l’annex II d’aquesta
llei.
c) Altres béns immobles, descrits en l’apartat segon de l’annex II
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d’aquesta llei.
d) També es transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les
carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades
per a millores, eixamplaments, etc., així com totes les parcel·les, vivers, magatzems,
cases de peons o de caminers, etc., que estiguin annexes a les carreteres
traspassades o al servei d’aquestes, encara que no estiguin expressament
esmentades en aquest annex.
3. Es traspassen als consells insulars els vehicles i la maquinària assenyalats
en l’apartat tercer de l’annex II. La comissió paritària que es creï per fer-ne efectiu
el traspàs ha d’identificar aquests béns i n’ha de fer l’inventari corresponent.
4. Es traspassen als consells insulars el mobiliari, el material d’oficina i els
equips tècnics necessaris per al compliment de les funcions traspassades. La
comissió paritària que es creï per fer-ne efectiu el traspàs ha d’elaborar un
inventari detallat d’aquests béns.
5. Els inventaris dels béns mobles que es posen a disposició dels consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera s’han d’especificar en
l’acta de lliurament que han de formalitzar els presidents dels consells insulars
respectius i el conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de
les Illes Balears.
Article 9
Expedients en tramitació
1. Es traspassen als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa
i Formentera els expedients de contractació en tramitació i els contractes en
execució afectats pel traspàs, amb les seves anualitats corresponents. Així, els
consells se subroguen en els drets i en les obligacions que sorgeixin en relació
amb els expedients de contractació i amb les obres iniciades, inclòs, si n’és el cas,
el pagament de les indemnitzacions que puguin sorgir d’expedients d’expropiació.
La comissió paritària que es creï per fer-ne efectiu el traspàs ha d’identificar
aquests expedients i n’ha de fer l’inventari corresponent, el qual s’ha d’especificar
en l’acta de lliurament que han de formalitzar els presidents dels consells insulars
respectius i el conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de
les Illes Balears.
2. No obstant el que s’assenyala en el punt anterior, es podran concertar
acords bilaterals específics de col·laboració per a la gestió i liquidació d’aquelles
obres en fase de contractació o ja iniciades en el moment del traspàs.
Article 10
Cost efectiu
1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què fa
referència aquesta Llei ascendeix a 6.644.463.264 pessetes per a l’any 2001, i
figura desglossat en l’annex III d’aquesta llei.
El cost efectiu ha d’experimentar 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 l’índex de preus al consum quant a la resta
de capítols i els costs indirectes.
2. La quantificació del cost efectiu s’ha fet de conformitat amb les
valoracions següents:
a. Consell Insular de Mallorca
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol VI
Total

735.381.517
98.461.207
15.160.758
4.187.499.672
5.036503.154

b. Consell Insular de Menorca
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol VI
Total

117.389.398
15.717.422
2.420.121
668.453.114
803.980.055

c. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Capítol I
117.389.398
Capítol II
15.717.422
Capítol III
2.420.121
Capítol VI
668.453.114
Total
803.980.055
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3. El cost efectiu s’ha d’aplicar als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera d’acord amb els percentatges i les quanties
següents:
a. Consell Insular de Mallorca
Total: 5.036.503.154 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 75,8%
b. Consell Insular de Menorca
Total: 803.980.055 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 12,1%
c. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Total: 803.980.055 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 12,1%
4. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels quals
s’atribueix als consells insulars, el cost efectiu indicat per a cada ens insular s’ha
de minorar en l’import corresponent en la recaptació anual per aquells conceptes,
amb la finalitat d’obtenir una càrrega assumida neta, segons els detalls següents:
a. Consell Insular de Mallorca
Total cost efectiu: 5.036.503.154
Deducció recaptació anual per ingressos: 63.381.186
Càrrega assumida neta: 4.973.121.968
b. Consell Insular de Menorca
Total cost efectiu: 803.980.055
Deducció recaptació anual per ingressos: 10.117.577
Càrrega assumida neta: 793.862.478
c. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Total cost efectiu: 803.980.055
Deducció recaptació anual per ingressos: 10.117.577
Càrrega assumida neta: 793.862.478
Disposició addicional 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 fer efectiu
el traspàs de la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei
determina, així com garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts a la legislació vigent.
Disposició addicional segona
Subrogació dels consells insulars
1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
se subroguen, a partir de l’efectivitat de l’atribució de competències que preveu
aquesta llei, en els drets i en les obligacions de l’Administració de les Illes Balears
relatius a les competències atribuïdes en aquesta norma.
2. A partir de la data d’efectivitat de l’atribució de les competències
descrites en aquesta llei, les reclamacions de responsabilitat patrimonial en
matèria de carreteres s’han de substanciar davant l’Administració insular pertinent,
la qual s’ha de fer càrrec del pagament que correspongui.
Disposició addicional tercera
Manteniment dels drets dels funcionaris transferits
1. Els funcionaris i el personal laboral de la comunitat autònoma, procedents
de l’Administració general de l’Estat o d’un altre organisme o institució pública,
o que hi hagin ingressat directament, que amb l’atribució de competències als
consells insulars s’hi traspassin, mantindran els drets que els corresponen, inclòs
el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la comunitat autònoma,
en igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa categoria o cos,
perquè puguin mantenir així el dret permanent d’opció.
2. El personal laboral fix de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que a causa de l’atribució de competències als consells insulars
de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera hi sigui traspassat, i que en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei estigui afectat per un procés de
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funcionarització, mantindrà el dret a continuar participant en aquest procés, amb
el compromís dels consells insulars d’assumir el canvi de relació jurídica que
resulti de la resolució del procés esmentat.
Disposició addicional quarta
Gratuïtat del butlletí oficial
Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels
anuncis, els acords i altres documents exigits per l’ordenament jurídic, com a
conseqüència de l’exercici, per part dels consells insulars, de les competències
atribuïdes per aquesta llei.
Disposició addicional cinquena
Titularitat dels béns, els drets i les obligacions
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
se subroguen en els béns, els drets i les obligacions que fins ara corresponien a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb els
béns que s’assenyalen en l’annex II d’aquesta llei.
Disposició addicional sisena.
Modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Queda modificat el primer paràgraf del punt 2 de l’article 5 de la Llei 5/
1990, de 24 de maig, que passa a tenir la redacció següent: «La titularitat de les
xarxes primària i secundària correspon als consells insulars».
2. Queda sense contingut el punt 4 de l’article 19 de la Llei 5/1990, de 24
de maig. En el supòsit de conflictes entre l’organisme titular o gestor de la
carretera i un o més ajuntaments afectats, les discrepàncies s’han de plantejar
davant de la Conferència Sectorial en matèria de carreteres. Únicament en el
supòsit que no es pugui arribar a un acord en el si d’aquesta, l’aprovació definitiva
de l’estudi, l’avantprojecte o projecte correspondrà al Govern de les Illes Balears.
3. Queda modificat el punt 2 de l’article 23, de la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de manera que, on deia «Això no obstant, en les travessies l’explotació de
les quals correspongui a la Comunitat Autònoma o al consell insular...», passa a
dir «Això no obstant, en les travessies l’explotació de les quals correspongui al
consell insular...».
4. Queda modificat el punt 3 de l’article 23 de la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de manera que on diu: «En el cas de discrepància entre una i altra administració
resoldrà el Consell de Govern o el Ple del Consell Insular segons la xarxa de què
es tracti»; passa a dir: «En el cas de discrepància entre una i altra administració
la resoldrà el Ple del consell insular».
5. Queda modificat el punt 2 de l’article 24 de la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de manera que on diu: «Les tarifes s’han d’aprovar pel Consell de Govern o pel
Ple del consell insular que ostenti la titularitat»; passa a dir: «Les tarifes han de
ser aprovades pel Ple del consell insular que en tingui la titularitat».
6. Queda sense contingut el punt 2 de l’article 45 de la Llei 5/1990, de 24
de maig. Atès que en aquesta llei es transfereixen la funció inspectora i
sancionadora en matèria de carreteres, corresponen als consells insulars, dins el
seu àmbit territorial, la instrucció d’expedients i la imposició de sancions a través
dels òrgans que el Ple de cada consell insular determini en el corresponent
reglament orgànic. En tot cas, la imposició de sancions molt greus és competència
del Ple.
7. Queda sense contingut el punt 1 de la disposició addicional primera de
la Llei 5/1990, de 24 de maig. En el supòsit de conflictes entre les administracions
responsables de competències relatives a les carreteres de les Illes Balears, les
discrepàncies s’han de plantejar davant de la Conferència Sectorial en matèria de
carreteres. Únicament en el supòsit que no es pugui arribar a un acord en el si
d’aquesta, resoldrà el conflicte el Govern de les Illes Balears, un cop oïdes totes
les parts implicades.
Disposició addicional setena
Construcció de noves vies
1. Per tal de millorar, en l’àmbit territorial dels distints consells insulars,
la dotació d’infrastructures quant a la xarxa de carreteres, el Govern de les Illes
Balears, que tan sols a aquests efectes mantindrà la titularitat de la competència,
assumeix la construcció de noves vies que s’han d’especificar mitjançant acord
amb el consell insular respectiu, per a la qual cosa es preveu un pressupost màxim
de:
a) 7.500.000.000 pessetes per a Mallorca.
b) 1.250.000.000 pessetes per a Menorca.
c) 1.250.000.000 pessetes per a Eivissa i Formentera.
2. L’execució d’aquests projectes es preveu dins un termini de tres anys,
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comptadors des de l’efectivitat de l’atribució de les competències prevista en
aquesta llei, i s’han d’entendre en tot cas incloses dins les quantitats compromeses
en el punt anterior les despeses que es puguin fer en l’execució de les carreteres
acordades, abans de la formalització de la transferència.
3. Un cop sigui efectiva l’atribució de competències en els termes que
preveu aquesta Llei, s’entén que també afecta les carreteres pendents de construcció
a les quals es fa referència en aquesta disposició, la titularitat, la gestió i
l’administració de les quals correspondrà al consell insular que pertoqui segons
l’àmbit territorial, des del moment en què es formalitzi l’acta de traspàs
corresponent.
Disposició addicional vuitena
Variació del cost efectiu
Com a conseqüència de l’ampliació de la xarxa viària que es produirà en
haver executat els projectes de carreteres que s’esmenten en la disposició
anterior, els recursos que es transfereixen als consells insulars es disposaran de
la manera següent:
a) 6.644.463.264 pessetes de cost efectiu anual global, en pessetes de
l’any base 2001, per als primers tres exercicis pressupostaris, comptadors des de
l’efectivitat de l’atribució de les competències prevista en aquesta Llei. Aquest
cost efectiu s’ha d’actualitzar en funció de les regles d’evolució temporal
corresponent, que es preveuen en el punt 1 de l’article 10 d’aquesta llei.
b) 8.644.463.264 pessetes de cost efectiu anual global, en pessetes de
l’any base 2001, per als exercicis pressupostaris següents. Aquest cost efectiu
s’ha d’actualitzar en funció de les regles d’evolució temporal corresponent, que
es preveuen en el punt 1 de l’article 10 d’aquesta llei.
Disposició addicional novena
Convenis
1. El que disposa aquesta llei s’entén sense perjudici de les obligacions i
les facultats assumides per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en virtut de conveni de col·laboració formalitzat amb l’Administració
general de l’Estat en matèria de carreteres.
2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, el Govern de les Illes Balears
ha d’adoptar les mesures adients per tal d’aconseguir els objectius següents:
a) La designació dels representats de la comunitat autònoma en els òrgans
de seguiment del conveni, en una proporció de tres quartes parts, s’ha de dur a
terme a proposta de la Conferència Sectorial en matèria de carreteres, creada en
l’article 5 d’aquesta llei. Aquesta proposta tendrà caràcter vinculant.
b) La determinació dels trams de vies que s’han de construir en règim de
col·laboració amb l’Estat, que compleixen les condicions socioeconòmiques
més adequades per construir-les i explotar-les en règim de concessió, ha de
comptar amb la proposta prèvia de la Conferència Sectorial en matèria de
carreteres.
c) Les propostes de modificació dels itineraris o dels trams de vies que
s’han de construir en règim de col·laboració amb l’Estat s’han de presentar
havent-ne fet prèviament la consulta a la Conferència Sectorial en matèria de
carreteres.
d) La redacció, la tramitació i l’aprovació dels estudis informatius i dels
avantprojectes de construcció i traçat es pot confiar als consells insulars, per
decret del Govern de les Illes Balears, d’acord amb allò que disposen els articles
44 i 45 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
e) L’adquisició i posada a disposició dels terrenys necessaris per a la
construcció de les carreteres objecte del conveni, com també el desviament i la
reposició dels serveis afectats correspon a l’Administració de la comunitat
autònoma, sense perjudici de la participació dels consells insulars en la forma
prevista a la lletra anterior, i de les fórmules de col·laboració que es puguin
acordar entre aquestes administracions.
f) El Govern de les Illes Balears ha de promoure davant els òrgans
competents que les funcions encomanades per l’Administració general de l’Estat
a l’Administració de la comunitat autònoma ho puguin ser als consells insulars
respectius.
3. Les carreteres construïdes en el règim de col·laboració previst en
l’apartat 1 d’aquesta disposició s’han d’integrar en la xarxa de carreteres de
titularitat del consell insular respectiu, en el moment en què es formalitzi la
corresponent acta de traspàs, i amb els mateixos efectes que els inclosos en
l’annex II d’aquesta llei.
4. Els consells insulars, per a l’execució de qualsevol tasca que es
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desprengui d’aquesta disposició, gaudiran dels mitjans personals, materials i
econòmics transferits en aquesta llei i, en cap cas, aquesta disposició implicarà
un augment del cost efectiu previst en aquesta llei.
Disposició addicional desena
Correcció dels desequilibris territorials quant a les infrastructures per
a les seus dels departaments de carreteres
Per tal de corregir els desequilibris existents a l’àmbit territorial dels
consells insulars quant a la dotació d’infrastructures destinades a les seus dels
departaments de carreteres respectius, el Govern de les Illes Balears dota el
Consell Insular de Menorca, el primer any d’efectivitat de les transferències i per
una sola vegada, amb la quantitat de 125.000.000 de pessetes. En cap cas aquesta
dotació no es pot entendre integrada dins el cost efectiu.
Disposició transitòria primera
Adquisicions de terrenys derivades del conveni amb l’Estat i de la
construcció de noves vies
Mentre, en virtut de conveni vigent entre l’Administració de les Illes
Balears i l’Administració general de l’Estat o dels compromisos assumits de
construcció de noves vies, correspongui a l’Administració autonòmica l’adquisició
i la posada a disposició dels terrenys necessaris per a la construcció de carreteres,
així com el desviament i la reposició dels serveis afectats, tal i com ho indiquen
les disposicions addicionals setena i novena en el punt 2.e); les despeses que es
produeixin per aquests conceptes s’han de deduir del pressupost màxim que
preveu el punt 1 de la disposició addicional setena.
Disposició transitòria segona
Recursos administratius
Correspon a l’Administració de les Illes Balears la competència per
resoldre els recursos administratius contra els actes dictats pels òrgans d’aquesta
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la transferència, encara que el recurs
s’interposi amb posterioritat.
La comunitat autònoma ha de retre compte als consells insulars de la
resolució que, si s’escau, es dicti del recurs quan afecti el seu àmbit territorial.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix
aquesta llei o ho contradiguin.
Disposició final 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.
Disposició final segona
Data d’efectivitat de l’atribució
Es fixa el dia 1 de gener del 2002 com a data d’efectivitat de l’atribució
de competències que disposa aquesta Llei.
Disposició final 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 facin guardar.
Palma, catorze de desembre de dos mil u
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll

ANNEX I
PERSONAL DERIVAT DEL TRASPÀS DE COMPETÈNCIES ALS
CONSELLS INSULARS
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ANNEX II. MITJANS MATERIALS
APARTAT PRIMER
Carreteres autonòmiques que es transfereixen als consells insulars
Consell Insular de Mallorca
Símbol

Tram

Longitud

Mallorca
Autopistes
PM-1
PM-19
PM-27
PM-20

Autopista de Ponent
Autopista de Llevant
Autopista central
Via de cintura

10,7
15,5
26,5
12,1

Carreteres convencionals
C-710
Pollença a Andratx
C-711
Palma a Port de Sóller
C-712
Artà a Port d’Alcúdia
C-713
Palma a Port d’Alcúdia
C-714
Santanyí a Manacor
C-715
Palma a Cala Rajada
C-717
Palma a Portopetro
C-719
Palma a Port d’Andratx
PM-30
Segon cinturó, enllaç entre PM-19
i PM-27
PM-60
Variant d’Alcúdia, ramal
C-713 a PM-225
PM-70
Accés al Murterar, ramal
PM-60 a PMV-343-3
PM-101
Ramal de C-719 a Camp de Mar
PM-102
Port d’Andratx a Camp de Mar
PM-103
Andratx a Sant Elm
PM-104
Palma a Esporles
PM-110
Ramal C-710 a Esporles
PM-111
Palma a Valldemossa
PM-112
Enllaç PM-111 amb PM-104
PM-113
Ramal C-710 a Valldemossa
PM-114
Enllaç C-711 amb PM-111
PM-115
Camí del Far de Cap Gros
PM-201
Accés C-711 a Bunyola
PM-202
Santa Maria a Bunyola
PM-203
Enllaç C-711 amb PM-202
PM-204
Enllaç C-713 amb PM-202
PM-205
Accés a Alaró entre PM-27 i
PMV-202-2 (en construcció)
PM-210
Bunyola a Alaró
PM-211
Inca a Alaró
PM-212
Ramal C-710 a Fornalutx
PM-213
Inca a Lluc
PM-214
Accés a C-710 a Lluc
PM-220
Ramal V-713 al Port de Pollença
PM-221
Port de Pollença al Cap Formentor
PM-222
Alcúdia al Port d’Alcúdia
PM-301
Santa Maria a la Casa Blanca
PM-302
Santa Maria a Sencelles
PM-303
Enllaç C-713 amb PM-302
PM-304
Accés PM-302 a Santa Eugènia
PM-310
Ramal C-715 a Santa Eugènia
PM-311
Algaida a Sencelles
PM-312
Inca a Sencelles
M-313
Ramal C-715 a Sineu
PM-314
Sencelles a Pina
PM-320
Ramal PM-313 a Montuïri
PM-321
Accés C-715 a Montuïri
PM-322
Montuïri a Petra
PM-323
Enllaç PM-322 amb PM-320
PM-324
Inca a Sineu
PM-330
Sineu a Petra
PM-331
Ramal C-715 a Petra
PM-332
Ramal de Petra a C-715
PM-333
Ramal C-712 a Petra
PM-334
Petra a Santa Margalida
PM-340
Ramal C-712 a Santa Margalida
PM-341
Ramal de C-712 a Santa Margalida
PM-342
Accés de C-713 a sa Pobla

111,8
32,3
32,6
51,7
28,4
77,1
53,6
28,6
5,2
6,2
3,4
0,8
4,3
8,1
10,7
3,6
14,8
4,8
0,9
3,3
1,6
1,2
9,2
3,4
4,4
1,9
19,4
12,3
1,8
15,0
0,8
17,3
19,6
7,5
3,1
11,3
6,0
3,5
7,0
10,0
8,4
14,9
7,4
6,2
1,4
12,9
6,2
12,0
9,6
4,6
7,3
15,1
10,9
9,2
8,2
2,3
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PM-343
PM-344
PM-350
PM-351
PM-352
PM-401
PM-402
PM-403
PM-404
PM-410
PM-411
PM-501
PM-502
PM-503
PM-504
PM-510
PM-511
PM-512
PM-602
PM-603
PM-604
PM-610
PMV-330-1

Sa Pobla a Santa Margalida
Inca a Santa Margalida
Ramal PM-344 a Muro
Sineu a Maria de la Salut
Ramal PM-344 a Maria de la Salut
Felanitx a Portocolom
Manacor a Portocristo
Sant Llorenç a Son Servera
Son Servera a Capdepera
Travessia de Manacor
Travessia d’Artà
Llucmajor a Algaida
Llucmajor a Porreres
Ramal de C-715 a Porreres
Porreres a Campos
Porreres a Felanitx
Ramal C-715 a Felanitx
Campos a Felanitx
Llucmajor a s’Arenal
Campos a sa Ràpita
Campos a sa Colònia de Sant Jordi
Santanyí a sa Colònia de Sant Jordi
Sineu a Ariany
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10,6
19,0
9,3
6,1
3,5
11,8
12,8
7,4
12,9
2,5
1,4
9,7
12,0
6,0
9,8
12,6
12,2
13,0
12,0
10,4
12,0
13,7
6,7

Camins de far
Mallorca
PM-224
Camí de Far Punta Avançada
PM-225
Camí de Far d’Alcanada
PM-405
Camí de Far de Capdepera
PM-406
Camí de Far de Portocolom
PM-611
Camí de Far de Cap de ses Salines

1,4
3,1
1,7
2,5
9,1

Dragonera
PM-120
Camí de Far a Cap Llebeig
PM-121
Camí de Far Tramuntana

6,2
1,5

Cabrera
PM-620

5,7

Camí al Far Punta Anciola
Consell Insular de Menorca

Símbol
Carreteres
C-721
C-723
PM-701
PM-702
PM-703
PM-704
PM-706
PM-707
PM-708
PM-709
PM-710
PM-711
PM-712
PM-713
PM-715
PM-716

Tram
convencionals
Maó a Ciutadella
Es Mercadal a Fornells
Maó a es Castell
Maó a Cala Alcafar
Ramal PM-702 a aeroport de Sant Lluís
Maó a Cala en Porter
Enllaç PM-710 i PM-701
Ramal PM-710 a na Macaret
Ramal PM-707 a Port d’Addaia
Accés a aeroport
Maó a Fornells
Es Mercadal a Platja de Sant Tomàs
Enllaç C-721 amb PM-711
Ferreries a Migjorn Gran
Ferreries a Cala Galdana
Ronda de Ciutadella (en construcció)

Camins de far
Menorca
PM-705
PM-715
Camí Far de Favàritx
PM-720
Camí Far de Punta Nati
PM-721
Camí Far d’Artrutx (Transferit al Consell
de Menorca)
PM-722
Camí Far de Cavallería

Longitud

45,0
8,1
1,6
9,2
0,1
10,6
1,0
3,8
0,5
1,7
22,6
10,9
6,0
6,5
7,5

2,1
3,0
3,8

Aire
PM-730

Camí Far Illa de l'Aire

0,4

Símbol

Tram

Longitud

Eivissa
Carreteres convencionals
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E-10
E-20
E-30
C-731
C-733
PM-801
PM-802
PM-803
PM-804
PM-811
PM-812

Ronda Eivissa
Segona ronda Eivissa
Ronda Sant Antoni
Eivissa a Sant Antoni
Eivissa a Cala Portinatx
Eivissa a aeroport
Ramal PM-801 a la Canal
Ramal PM-801 a Sant Antoni
Ramal C-733 a Port de Sant Miquel
Ramal C-733 a Cala Sant Vicent
Sant Antoni a Santa Agnès
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2,0
4,2
1,5
15,3
28,6
6,2
5,6
20,6
17,0
9,6
2,7

Camins de far
PM-805
Camí de Far de Botafoc

2,7

Conillera-Tagomago
PM-830
Camí Far Conillera
PM-840
Camí Far Tagomago

1,8
1,9

Formentera
PM-820
La Savina a Punta Roja

19,3

APARTAT SEGON
Béns immobles que es traspassen als consells insulars
Consell Insular de Mallorca
Edifici del c/ Miquel Santandreu, 1 - Palma
C-713, PQ 4,9 C/ Jardí, 2 el Vivero Palma
PM-1 autopista de Ponent (Palma-Palmanova)
PQ 6,5 - Palma
C-711, PQ 4,0 - Palma
PM-111, PQ 6,0 - Palma
PM-402, PQ 1,0 - Manacor
C-713, C/ Bernat de Santa Eugènia, 78
Santa Maria
C-711, PQ 23,5 - Sóller
C-710, PQ 75,3 - Valldemossa
PM-220, PQ 2,0 - sa Pobla
C-710, PQ 80,0 - Banyalbufar
C-710, PQ 87,0 - Banyalbufar
C-713, PQ 50,0 - Alcúdia
PM-222, PQ 2,5 - Alcúdia
PM-344, PQ 3,4 - Inca
PM-213, PQ 1,0 - Inca
PM-604, PQ 7,7 - Campos
C-719, PQ 15,1 - Calvià
PM-710, PQ 57,7 - Sóller
C-715, PQ 27 - Algaida
C-719, PQ 28,1 - Andratx
PM-344, PQ 13,4 - Llubí
C/ Puig de Pollença, 14 - Palma
C/ Puig de Randa, 9 - Palma
C/ Aragó, 175 (Son Fortesa) - Palma
C/ Marjales, 36 - Muro
C/ Joan Miró, 194 a - Palma

Departament de carreteres
Parc de maquinària
Habitatge
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Cotxera
Cotxera
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Cotxera
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Cotxera
Cotxera
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Habitatge
Caseta i naus
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar

Consell Insular de Menorca
C-721, PQ 3,5 - Maó
PM-710, PQ 5,8 - Maó
C-721, PQ 10,1 - Alaior
PM-711, PQ 3,0 - es Mercadal
C-721, PQ 1,2 - Maó
PM-713, PQ 3,0 - Ferreries
PM-709, ramal aeroport PQ 0,8 - Maó
C-721, PQ 19,0 - es Mercadal

Caseta de caminers
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Solar
Departament de Carreteres
Parcel·la
Solar
Mirador

Consell Insular d’Eivissa i Formentera
C-731, PQ 5,9 - Sant Antoni de Portmany
C-733, PQ 18,6 - Sant Joan de Labritja
C-733, PQ 3,6 - Eivissa

Caseta de caminers
Caseta de caminers
Dep. Carreteres i Habitatges
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PM-802, PQ 6,8 - Sant Josep
PM-803, PQ 5,1 - la Canal de Sant Josep
PM-820, PQ 4,3 - Formentera
PM-820, PQ 13,2 - Formentera

Caseta de caminers
Caseta de caminers
Caseta de caminers
Caseta de caminers

APARTAT TERCER
Vehicles i maquinària que es traspassen als consells insulars
Consell Insular de Mallorca
Turismes
PM-9960-AK
PM-9961-AK
PM-9962-AK
PM-8658-AW
PM-8659-AW
PM-8660-AW
PM-8100-BK
PM-1118-CC
PM-1119-CC
PM-4765-CJ
PM-4775-CJ
PM-4770-CJ
PM-4778-CJ
PM-9430-BV
PM-1410-CC
PM-4769-CJ
PM-6466-CJ
PM-3932-CH
PM-3933-CH
PM-3941-CH
PM-3944-CH
IB-1068-CV
IB-1069-CV
IB-1073-CV
IB-0536-CV
IB-3187-DC
IB-0291-CU
IB-0300-CU

Talbot Horizon
Talbot Horizon
Talbot Horizon
Peugeot 205 SRD
Peugeot 205 SRD
Peugeot 205 SRD
Citroen ZX- 1.9 D
Peugeot 306
Peugeot 306
Peugeot 106
Peugeot 106
Peugeot 106
Peugeot 106
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Peugeot 106
Peugeot 106
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Megane
Renault Megane
Peugeot 106
Peugeot 106

Furgonetes
PM-2286-AV
PM-2287-AV
PM-2288-AV
PM-2289-AV
PM-2291-AV
PM-2292-AV
PM-9921-AN
PM-3750-BG
PM-3751-BG
PM-3752-BG
PM-4559-BG
PM-4560-BG
PM-4561-BG
PM-4562-BG
PM-4563-BG
PM-8417-BK
PM-8418-BK
PM-8419-BK
PM-8420-BK
PM-8421-BK
PM-8422-BK
PM-8423-BK
PM-8424-BK
PM-8425-BK
PM-9751-CC
PM-9752-CC
PM-9413-CC
PM-9630-CC
PM-9414-CC
PM-0925-BL
PM-7509-CK
PM-0640-BP
IB-0126-CZ
IB-1153-DF

Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Renault 4F.6
Peugeot 205 XAD
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Renault Express
Renault Express
Renault Express
Renault Express
Renault Express
Ford Courier
Ford Courier
Citroen C-15 D
Renault Kangoo
Renault Kangoo
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1705
1706
1707
1708
1704

BDR
BDR
BDR
BDR
BDR

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

Kangoo
Kangoo
Kangoo
Kangoo
Kangoo

Aliz
Aliz
Aliz
Aliz
Aliz
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Turismes
PM-1489-CC

Ford Fiesta

Furgonetes
PM-2284-AV
1709 BDR

Renault 4F.6
Renault Kangoo Aliz

Tot terreny
PM-0510-BX

Nissan Terrano II

Camió amb plataforma elevadora
PM-2420-AN
Pegaso 415

Camió de càrrega
MOP-19990

Dodge

Camió d’escombrar autopropulsat
PM-7654-CP
Nissan

Camió amb cabina ampliada (brigades)
PM-7769-BD
Renault S150

Tractor
PM-27072-V

Tractor Pascuali 996E

Pala frontal amb retroexcavadores
MOP-19707
Guria

Camions de càrrega
MOP-21554
PM-9029-BC
PM-3190-BG
PM-4230-BY
PM-4712-BY
PM-1758-CK
MOP-19975

Pegaso
Renault S159.09
Renault S160
Renault FN40B5-ID
Renault
Renault
Dodge

Tot terrenys
PM-0576-AG
PM-7408-BG
IB-2680-BC

Land Rover 109
Nissan Patrol
Land Rover

Camió multifunció
PM-0764-CK

Mercedes

Camions amb cabina ampliada (brigades)
PM-7859-AG
Pegaso 515
PM-7858-AG
Pegaso 515
PM-6584-BC
Renault S150
PM-4394-BM
Pegaso
PM-4393-BM
Pegaso
PM-4392-BM
Pegaso
PM-7768-BD
Renault S150
Camions grua
PM-2035-BL
PM-4572-CM

Renault
Renault (camió mixt)

Compactadors estàtics sobre pneumàtics autopropulsats
MOP-13157
Rex
MOP-19912
Albaret
Compactador estàtic sobre cilindres
MOP-13158
Kaelble
Pala frontal sobre pneumàtics autopropulsats
MOP-16475
Furukawa
Màquinas multiusos
PM-28683-VE
PM-29251-VE
PM-29252-VE

Bobcat 743
Torfesa
Torfesa

Dumper
MOP-16361
MOP-16604
MOP-16605

Torfesa
Humsa
Guthelfer

Camions cisterna
PM-6129-CD
PM-6130-CD

Renault
Renault

Estenedora d’aglomerat
MOD.144
Remolcs
PM-1777-R
PM-1778-R

Barber-Greene

Ibérica
Ibérica
Consell Insular de Menorca

Màquina multiusos
PM-29755-E

Torfesa

Dumper
MOP-16362

Torfesa

Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Furgonetes
PM-2285-AV
PM-3749-BG
PM-4017-BM
IB-0128-CZ

Renault
Renault
Renault
Renault

Tot terreny
PM-1655-BX

Opel Frontera 2.3

Camions de càrrega
PM-4950-BG
PM-3919

Renault 160
Renault

Camió grua
PM-7444-AG

Pegaso 1214

4F.6
4F.6
Express
Kangoo RN

Pala frontal amb retroexcavadora
MOP-19708
Guria
Motoanivelladora
MOP-13599

Wakerfield

Màquina multiusos
PM-29250-VE

Torfesa

Dumper
MOP-16603

Humsa (Formentera)

ANNEX III. Cost efectiu (en pessetes de l’any 2001)
CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
COSTS DIRECTES DEL TRASPÀS
CAPÍTOLS DE DESPESA

Capítol I. Despeses de
personal

Total
Costs directes

Costs directes Costs directes Costs directes
CI Mallorca
CI Menorca
CI EivissaFormentera

886.259.702

671.784.854

107.237.424

107.237.424

Capítol II. Despeses corrents
en béns i serveis

70.131.232

53.159.474

8.485.879

8.485.879

Capítol III. Despeses
financeres

20.001.000

15.160.758

2.420.121

2.420.121

Capítol VI. Inversions reals

5.524.405.900

4.187.499.672

668.453.114

668.453.114

TOTAL COSTS DIRECTES

6.500.797.834

4.927.604.758

786.596.538

786.596.538

20528

BOIB

Núm. 153

COSTS INDIRECTES DEL TRASPÀS
CAPÍTOLS DE DESPESA

Total
Costs indirectes

Costs ind.
CI Mallorca

Costs ind.
CI Menorca

Costs ind.
CI EivissaFormentera

Capítol I. Despeses de
personal

83.900.611

63.596.663

10.151.974

10.151.974

Capítol II. Despeses corrents
en béns i serveis

59.764.819

45.301.733

7.231.543

7.231.543

143.665.430

108.898.396

17.383.517

17.383.517

CI Mallorca

CI Menorca

CI EivissaFormentera

5.036.503.154

803.980.055

803.980.055

75,800%

12,100%

12,100%

TOTAL COSTS INDIRECTES

TOTAL COST EFECTIU
CARRETERES

6.644.463.264

Percentatge de distribució
del cost efectiu

22-12-2001

Expedient: 43 (llibre III, assentament 12)
Codi del conveni: 07/01835.
IV CONVENI COL·LECTIU DE “VEHICLES DE LLOGUER SENSE
XOFER DE LES BALEARS”
La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-AGRUPACIÓ EMPRESARIAL DE LLOGUER DE VEHICLES SENSE
XOFER DE LES BALEARS,
-UGT i
-CCOO,
han subscrit el seu QUART CONVENI COL·LECTIU; 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).
RESOLC
1. Inscriure’l en el llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi la comissió
negociadora esmentada.
2. Publicar aquesta Resolució i el Conveni esmentat en el BOIB.

— o —-

Palma, 5 de desembre de 2001

3.- D’altres disposicions

El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 24531
Ordre del conseller de Presidència de 18 de setembre de 2001, per
la qual s’aproven els Estatuts del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
les Illes Balears

(Vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
El dia 17 d’abril de 2001 es va registrar d’entrada en el Llibre diari, tom I/
2001 nombre 15, del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears que
depèn d’aquesta Conselleria de Presidència, un escrit del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears que sol·licitava la qualificació dels seus
Estatuts, aprovats per la Junta General Extraordinària en data 13 de març de 2001,
els quals estan sotmesos a aquest tràmit per prescripció de l’article 21.2 de la Llei
10/1999, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, i del
capítol IV del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
col·legis professionals de les Illes Balears.
El dia 5 de juliol de 2001, dins el tràmit d’audiència a les conselleries
afectades per raó de la matèria, se sol·licità informe a la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, i s’han complit
tots el tràmits i la resta de requisits que estableix la legislació vigent en la matèria.
Atès això, d’acord amb les funcions que m’atribueix l’Ordre del president
de les Illes Balears de 25 de gener de 2000, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es qualifiquen positivament els Estatuts del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears que figuren en l’annex.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de setembre de 2001
El conseller de Presidència
Antoni Garcias i Coll
(Vegeu-ne l’annex a la versió castellana)
— o —-

Núm. 24558
Ordre de 12 de desembre de 2001 del conseller d’Educació i
Cultura per la qual es dicten normes sobre modificació i pròrroga
dels concerts educatius per al curs acadèmic 2002-2003
L’article 46 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius,
aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, preveu la possibilitat de
modificar el nombre d’unitats dels centres que han subscrit el concert educatiu
oportú per garantir l’exercici adequat del dret a l’educació.
Per altra part, el Govern de les Illes Balears, fent ús de les competències que
té en matèria educativa, d’acord amb l’Estatut d’autonomia i el Decret 1876/
1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis de
l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
d’ensenyament no universitari, mitjançant el Decret 38/1998, de 20 de març,
regulà el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del
segon cicle d’educació infantil.
Així mateix, el Reial decret 173/1998, que modifica el Reial decret 1487/
1994, d’1 de juliol, que modificava i completava el Reial decret 986/1991, de 14
de juny, d’aprovació del calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu, estableix que, en el curs acadèmic 2002-2003, deixaran d’impartir-se
el tercer curs de formació professional de segon grau en règim d’ensenyances
especialitzades i el segon curs de formació professional de segon grau de règim
general.
Mitjançant l’Ordre de 20 de desembre de 2000 es varen dictar les normes
per a la renovació dels concerts educatius a partir del curs 2001-02, com també
per a les modificacions al llarg dels propers quatre anys.
Donada l’existència de concerts per un període d’un any amb possibilitat
de pròrroga i altres de quatre anys amb possibilitat de modificació, es fa necessari
establir els procediments que permetin modificar i prorrogar els concerts
educatius vigents per al proper curs 2002-2003. Per això, en ús de les atribucions
que em confereixen les disposicions legals vigents, dict la següent

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 24507
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 5
de desembre de 2001, per la qual es fa públic el IV conveni
col.lectiu de “Vehicles de lloguer sense xofer de les Balears”
(Codi: 07/01835, Exp.: 43, llibre III, assentament 12).
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Ordenació laboral (convenis col·lectius)

Ordre
Article primer
1. D’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, el Reial decret 2377/1985 pel qual s’aprova el
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, i el Decret 38/1998, de
20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels
concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil, els centres docents
privats concertats podran, durant el mes de gener del 2002, presentar sol·licitud

