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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6611
Llei 2/2002 de 3 d’abril, de sistema de finançament definitiu dels
consells insulars

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

I

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears regula, en els articles 68 i 69,
els aspectes bàsics del finançament dels consells insulars, i fa especial referència
als principis que s’han de respectar per tal de garantir l’exercici adequat de les
competències atribuïdes a aquests ens, així com als recursos de què disposen per
finançar-se.

Per la seva banda, l’anterior Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells
insulars, derogada per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, preveia en l’article 39 que,
transcorreguts quatre anys des de l’entrada en vigor de la primera llei d’atribució
de competències pròpies als consells, i en el termini màxim d’un any, una llei del
Parlament havia d’aprovar el sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, en substitució del sistema de finançament provisional que s’hauria
aplicat durant l’anomenat període transitori. I que també es regularia per llei del
Parlament el Fons de Compensació Interinsular, que s’aplicaria en entrar en vigor
el sistema de finançament definitiu.

El contingut d’aquest article es modificà amb posterioritat, mitjançant la
disposició addicional segona de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de patrimoni, que prorrogà l’entrada en vigor del
sistema de finançament definitiu i del Fons de Compensació Interinsular fins a
l’1 de gener de l’any 2001. Posteriorment, la Llei 16/2000, de 27 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública, establí en la disposició
addicional tercera l’ajornament de l’aprovació del nou sistema i del Fons de
Compensació Interinsular fins a l’1 de gener de l’exercici 2002.

II

La Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, regulava amb cert
detall l’establiment del sistema de finançament provisional de les competències
atribuïdes als consells insulars durant el període transitori, però no la del període
definitiu, i reservava a l’article 39 a una llei del Parlament la regulació d’aquesta
matèria.

L’única directriu que la Llei 5/1989 marcà en aquest sentit fou la de la
necessitat que, amb l’aplicació del sistema definitiu, els consells insulars
poguessin disposar lliurement dels recursos per finançar les competències
transferides, de manera que el volum de recursos a transferir a cada un dels
consells insulars tingués la consideració de transferència general incondicionada.

Tot i que l’article 52.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, que deroga l’anterior Llei 5/1989, de 13 d’abril, apunta en el mateix
sentit, cal dir que no s’esperà a l’entrada en vigor del sistema de finançament
definitiu, per tal que els recursos als consells s’establissin com a transferència
incondicionada. Així, mitjançant la disposició addicional segona de la Llei 10/
1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni,
es modificà la Llei 5/1989, de manera que, a partir d’aquell moment, el
finançament que el Govern de les Illes Balears garantia als consells deixava
d’aplicar-se a cada un dels serveis i funcions transferits, i es vinculava a tot el seu
conjunt. D’aquesta manera, els consells insulars podien disposar d’aquests
recursos de la manera que considerassin més oportuna, sense cap tipus de
vinculació a una despesa concreta.

A l’hora d’establir el sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, s’ha de tenir en compte l’efecte que la dotació complementària destina-

da als consells insulars prevista en la disposició addicional vuitena de la Llei 11/
1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2000, té sobre la restricció financera inicial del model.
Així, tal com estableix l’esmentada disposició, aquesta dotació entra a formar
part de la massa financera general amb el caràcter de finançament incondicionat,
i s’ha d’integrar a la restricció financera inicial de l’especificació del model de
finançament definitiu als consells insulars.

Per la seva banda, d’acord amb els precedents normatius esmentats, la
present llei regula conjuntament el sistema de finançament definitiu dels consells
insulars i el Fons de Compensació Interinsular, per tal que entrin en vigor de
forma paral·lela. Aquest Fons de Compensació Interinsular es crearà amb la
finalitat de corregir els desequilibris interinsulars i de fer efectiu el principi de
solidaritat.

III

La importància de la proposta del nou model de finançament definitiu
dels consells insulars rau, fonamentalment, en la base metodològica que el sosté.
Però també en el fet que la proposta del nou model definitiu dels consells insulars
reforça i referma tres principis econòmics bàsics en qualsevol procés de
descentralització: el principi d’autonomia financera, el principi de suficiència
financera i el principi de solidaritat.

Respecte al principi d’autonomia financera, cal assenyalar que els
consells insulars gaudiran d’una major o menor autonomia financera per part de
la despesa, en funció del major o menor poder de decisió que tenguin sobre quin
ha de ser el volum global del seu pressupost de despesa i de quina manera s’ha
de repartir aquesta despesa entre les diferents competències que té assignades.
Una certa autonomia per part de la despesa la garanteix el fet de rebre recursos
en forma de subvenció general incondicionada.

En aquest sentit, en el sistema de finançament recollit en aquesta llei tots
els recursos que formen part del bloc de transferències bàsiques queden integrats
en un sol fons, en un únic sistema, que aclarirà i reforçarà el principi d’autonomia
financera reconegut per l’article 68 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

El mateix article 68 de l’Estatut lliga el principi d’autonomia amb el
principi de suficiència financera, i estableix que “per al desenvolupament i
l’execució de les seves funcions i competències, els consells insulars gaudiran
d’autonomia financera, la qual haurà de respectar el principi de suficiència de
recursos per garantir l’exercici adequat de les competències pròpies”. També
és un principi que recull de forma expressa l’article 52.1 de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars.

Per tal de coadjuvar al compliment d’aquest principi, la regla d’evolució
temporal del nou model de finançament que es proposa intenta assegurar que
l’actualització del volum de recursos que correspon a cada consell insular no
suposi, en cap cas, una pèrdua de massa financera en termes reals. En aquest
sentit, es proposa una regla d’evolució anual del volum total de recursos, segons
uns criteris d’actualització objectius i coneguts pels consells insulars, la qual cosa
donarà estabilitat al model. Les dues referències que conformen la garantia de
suficiència dinàmica són, per una banda, l’índex de preus al consum i, per l’altra,
la taxa de creixement del PIB nominal a preus de mercat.

Finalment, cal destacar el principi de solidaritat, que ha d’actuar com un
factor d’equilibri i correcció, de manera que la distribució dels recursos entre els
consells insulars asseguri que tots ells puguin oferir un nivell similar de qualitat
en la provisió d’aquells serveis la competència dels quals els ha estat transferida,
sempre que actuïn amb el mateix nivell d’eficiència en la gestió dels serveis.

La garantia de prestació d’un nivell estàndard de serveis per part dels tres
consells insulars ha de partir del punt que si les necessitats de despesa d’algun
Consell Insular per prestar un determinat servei són més elevades que les
necessitats de despesa considerades “normals” o mitjanes, aquestes majors
necessitats han de quedar recollides i reconegudes d’alguna manera en la fórmula
de repartiment de la massa financera global entre els tres consells insulars. Així
doncs, és summament important trobar una fórmula de distribució dels recursos
entre els diferents consells insulars que tengui en compte les majors o menors
necessitats de despesa dels consells insulars a l’hora de dur a terme la prestació
d’un determinat servei.

La fórmula de repartiment del volum de recursos que integren l’anomenat
Fons Interinsular de Finançament de Serveis (FIFS) està basada precisament en
el principi de solidaritat, la qual està expressada, quantificada, en els índexs
correctors de necessitats de despesa (i que integren alhora dos subíndexs: l’índex
d’usuaris potencials i l’índex de deseconomies d’escala).
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Així mateix, des del reconeixement de l’existència de diferències quant
a les necessitats de despesa entre els consells insulars –derivades a vegades de
factors incontrolables pels mateixos consells– s’ha de destacar la resposta que
dóna el model a la doble insularitat que pateix el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, mitjançant el coeficient de doble insularitat (CDI), que forma part
de la construcció de l’índex de deseconomies d’escala.

IV

Finalment, per tal de fer efectiu el principi de cooperació que ha de regir
en les relacions entre administracions públiques, es preveu la creació del Consell
Financer Interinsular, que serà el fòrum per assegurar una adequada coordinació
entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars en el desenvolupament
del sistema de finançament regulat en aquesta llei.

Article 1. Objecte de la llei i principis inspiradors.

1. Aquesta llei té per objecte establir el sistema definitiu de finançament
dels consells insulars d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

2. El sistema definitiu es regirà pels principis d’autonomia, suficiència i
solidaritat.

Article 2. Elements generals.

1. El sistema definitiu s’articula tècnicament en dos trams: el Fons
Interinsular de Finançament de Serveis i el Fons de Compensació Interinsular.

2. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis s’articula mitjançant una
transferència corrent dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i dóna cobertura a les matèries competencials homogènies assumides
pels tres consells insulars, amb vigència el 31 de març del 2001, i que es detallen
a l’annex I d’aquesta llei.

3. El Fons de Compensació Interinsular s’estableix mitjançant una
transferència de capital del pressupost general de la comunitat de les Illes Balears.

Article 3. Fons Interinsular de Finançament de Serveis.

1. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis té un import, en pessetes
de l’any base 2000, de 25.676.432,55 euros (4.272.198.907 pessetes) i es
reparteix sobre la base de la població corresponent al territori de cada consell
insular, corregida per un índex relatiu de necessitat de despesa, d’acord amb
l’expressió següent:

FIFS i  = FIFS t * (N i / SN i) * IN i         i= {1,2,3}

En què:

FIFS t:  Fons Interinsular de Finançament de Serveis corresponent als tres
consells insulars.

FIFS i: Fons Interinsular de Finançament de Serveis corresponent al
Consell Insular i.

SN i: Població total de dret de les Illes Balears.
N i: Població total de dret del Consell Insular i.
IN i: Índex relatiu de necessitat de despesa del Consell Insular i.

2. L’índex relatiu de necessitat de despesa es compon alhora de dos
subíndexs: per una banda, de l’índex d’usuaris potencials i, per l’altra, de l’índex
de deseconomies d’escala, calculats, respectivament, per a cada un dels tres
consells insulars.

3. L’índex d’usuaris potencials per habitant pren com a element de
referència la desagregació de la despesa funcional dels consells insulars, repre-
sentada per una graella de variables socioeconòmiques, i assoleix la construcció
següent:

categoria j.
IUPK : Índex relatiu de la variable socioeconòmica K.
K: Variable socioeconòmica representativa de la categoria concreta de

despesa.
K

i 
: Valor de la variable socioeconòmica K al territori del Consell Insular

i.
Kt : Valor de la variable socioeconòmica K al territori de les Illes Balears.
Wk j: Ponderació de la variable socioeconòmica k dins la categoria de

despesa j.
 j : Pes de la despesa j dins la despesa total pressupostària dels consells

insulars.

4. L’índex de deseconomies d’escala preveu l’existència de majors costs
fixos en la provisió dels serveis públics vinculats a les característiques geogràfiques
de l’arxipèlag. I es construeix de la manera següent:

IDE i = (1 – f) + f * (1 + CDI i) * {(1/3) / ( Ni / SNi)} i={1,2,3}

En què:

En què:

IUP: Índex agregat d’usuaris potencials per habitant.
IUPi j: Índex d’usuaris potencials per habitant del Consell Insular i, a la

5. Les categories de despesa, les variables socioeconòmiques representatives
i les respectives ponderacions, expressades en tant per cent, seran les següents:

Categories de Ponderació Variables Ponderació
despesa representatives de

cada categoria

Admin. General 22,1% Població ampliada 100%

Seguretat i 4,2% Població ampliada 50%
protecció civil Superfície de bosc 50%

Serveis socials 30,4% Població de dret 30%
Població major de
65 anys 30%
Població menor de
18 anys 20%
Nombre d’aturats 20%

Cultura i esports 19,7% Població ampliada 100%

Habitatge i urbanisme 4,8% Població ampliada 80%
Superfície 20%

Medi ambient 5,9% Població ampliada 80%
Superfície 20%

Carreteres i 4,9% Superfície 100%
transports

Agricultura 4,1% Superfície de cultiu 100%

Indústria 2,0% Ocupats indústria 100%

Turisme 1,9% Ocupats turisme 100%

Total 100% Total ——-

6. El volum de recursos que correspon a cada un dels consells insulars, com
a resultat de l’aplicació del model assenyalat en els apartats anteriors, i expressat
en percentatge respecte a la massa global que integra aquest fons, és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  62,53%
Consell Insular de Menorca:  17,27%
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 20,20%

7. El finançament derivat del model, en pessetes de l’any base 2000, per al
tram corresponent al Fons Interinsular de Finançament de Serveis-competències
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homogènies és el següent:

Consell Insular de Mallorca: 16.055.643,82 euros (2.671.434.345 pessetes)
Consell Insular de Menorca:  4.433.140,62 euros (737.612.535 pessetes)
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 5.187.648,16 euros (863.152.027

pessetes)

8. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis corresponent a cada
consell insular té el caràcter de finançament incondicionat per al conjunt de les
matèries transferides als consells insulars amb vigència el 31 de març del 2001.

9. A efectes d’aquest sistema, la població ampliada és el resultat de sumar
la població de dret i la població estacional ponderada al cinquanta per cent.

Article 4. Fons de Compensació Interinsular.

1. El Fons de Compensació Interinsular té un import, en pessetes de l’any
base 2000, d’11.018.128,71 euros (1.833.262.364 pessetes), i es reparteix sobre
la base de la població de dret i la superfície corresponent al territori de cada
consell insular, d’acord amb l’expressió següent:

preus al consum.

2. Les dades emprades seran les corresponents al total d’Espanya i
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística corresponents al darrer exercici
complert per al qual es disposi de dades en el moment d’elaborar els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 7. Durada i revisió.

1. Sense perjudici de l’establert a la disposició transitòria segona de la
present llei, el sistema de finançament previst als articles anteriors tindrà una
duració quinquennal, període després del qual es revisarà.

2. Durant el quinquenni tots els elements del sistema seran fixos i iguals als
determinats per a l’any base, o els seus eventuals ajustaments posteriors, a
excepció de la regla d’evolució que es calcularà anualment d’acord amb el que
assenyala l’article 6 d’aquesta llei.

3. En el moment de la revisió del sistema s’haurà d’analitzar la possible
incidència que la incorporació de les noves competències homogènies en el
sistema pugui tenir sobre les ponderacions de les categories de despesa, així com
les variables representatives de cada categoria de despesa, que sostenen l’estructura
metodològica del sistema.

Article 8. Consell Financer Interinsular.

1. Per assegurar l’adequada coordinació entre el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars en l’aplicació del sistema de finançament regulat en aquesta
llei, es crea el Consell Financer Interinsular, com a òrgan consultiu i de
deliberació, que estarà constituït per tres representants del Govern de les Illes
Balears i un representant per cada un dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera.

2. Mitjançant decret del Govern de les Illes Balears es regularà el
funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular.

Disposició addicional única. Competències específiques.

1. D’acord amb el disposat a les corresponents lleis d’atribució de
competències, així com a la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2000, la dotació
per a les competències específiques transferides als Consells Insulars de Menorca
i d’Eivissa i Formentera que figuren a l’annex II de la present llei, i que hagin
entrat en vigor abans del 31 de desembre del 1999, queda fixada, en pessetes de
l’any 2000, en les quanties següents:

- Consell Insular de Menorca: 2.889.467,08 euros (480.766.869 pessetes)
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 2.985.576,80 euros (496.774.820

pessetes)

2. Les dotacions corresponents a les matèries a les que fa referència
l’apartat anterior, es podran integrar i consolidar a efectes pressupostaris dins el
Fons Interinsular de Finançament de Serveis.

Disposició transitòria primera. Actualització en el primer exercici de
vigència de la llei.

Durant el primer exercici de vigència d’aquesta Llei es farà una
actualització de les quantitats establertes en els seus articles 3 i 4, d’acord amb
la mitjana de la taxa de creixement de l’índex de preus al consum i de la taxa de
creixement del producte interior brut en termes nominals corresponents a
l’exercici immediatament anterior, segons el que estableix l’article 6 anterior.

Disposició transitòria segona. Revisió excepcional.

Amb caràcter excepcional, i per tal de reajustar les variables que
conformen el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, la revisió
d’aquest serà anual durant els tres primers anys comptats des de l’entrada en vigor
aquesta llei.

Disposició transitòria tercera. Finançament de les competències assumides
pels consells insulars amb posterioritat a l’1 d’abril del 2001 i abans de la propera
revisió del sistema de finançament.

1. El finançament dels nous traspassos de competències que es produeixin
entre l’1 d’abril del 2001 i la propera revisió del sistema es finançaran de forma
transitòria mitjançant transferències específiques que es consignaran a les
corresponents lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. L’índex relatiu de necessitats de despesa de cada consell insular serà
calculat d’acord amb el procediment establert en l’article anterior.

3. El volum de recursos que correspon a cada un dels consells insulars, com
a resultat de l’aplicació del model assenyalat en els apartats anteriors, i expressat
en percentatge respecte de la massa global que integra aquest fons, és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  68,10%
Consell Insular de Menorca:  15,60%
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 16,30%

4. El finançament derivat del model, en pessetes de l’any base 2000, per al
tram corresponent al Fons de Compensació Interinsular és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  7.503.760,09 euros (1.248.520.627 pessetes)
Consell Insular de Menorca:  1.719.181,81 euros (286.047.784 pessetes)
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 1.795.186,81 euros (298.693.953

pessetes)

5. El Fons de Compensació Interinsular corresponent a cada un dels
consells insulars tindrà el caràcter de finançament incondicionat tot i que s’haurà
de destinar a operacions de capital del seu pressupost de despesa.

6. La memòria que cada consell insular ha d’elaborar anualment inclourà
un capítol específic relatiu a l’aplicació d’aquest fons.

Article 5. Forma de pagament.

Els crèdits pressupostaris corresponents al Fons Insular de Finançament de
Serveis i al Fons de Compensació Interinsular es faran efectius als consells
insulars per dotzenes parts mensuals.

Article 6. Regla d’evolució del sistema.

1. Les dotacions corresponents al sistema de finançament definitiu dels
consells insulars establertes, en pessetes de l’any base 2000, en els articles 3 i 4
d’aquesta llei, s’actualitzaran anualment, acumulativament, en cada llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb
la mitjana de la taxa de creixement de l’índex de preus al consum i de la taxa de
creixement del producte interior brut en termes nominals. En qualsevol cas,
aquest creixement no podrà ser inferior al de la taxa de creixement de l’índex de
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2. El finançament transitori que haurà d’assegurar-se serà igual al cost
efectiu dels serveis corresponents, atenent tant als costs directes com als
indirectes, així com a les despeses d’inversió que corresponguin i tindrà, en
qualsevol cas, el caràcter de finançament incondicionat.

3. El finançament dels nous traspassos competencials evolucionarà segons
el que disposin les corresponents lleis d’atribució competencial.

4. El finançament d’aquests nous traspassos competencials homogenis
s’integrarà en el Fons Interinsular de Finançament de Serveis en la propera
revisió del sistema.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, amb audiència prèvia
dels consells insulars, dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament
d’aquesta llei.

Disposició final segona.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, si bé els seus efectes es produiran des de l’1
de gener del 2002.

ANNEX I

(A la relació següent s’esmenta la matèria i la normativa de referència)

Urbanisme i habitabilitat:

- Llei 9/1990, de 29 de juny, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.

-Llei 15/1990, de 29 de novembre, d‘addició d’una disposició addicional
a la Llei 9/1990.

Règim local:

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

Informació turística:

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

Serveis socials i assistència social:

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

Inspecció tècnica de vehicles:

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

Patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural,
dipòsit legal de llibres i d’esports:

- 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.

Activitats classificades i parcs aquàtics:

- 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.

Tutela, acolliment i adopció de menors:

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

Ordenació del territori:

- Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’ordenació del territori.

ANNEX II

(A la relació següent s’esmenta la matèria i la normativa de referència)

Ordenació turística:

- 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.

Transport per carretera:

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

Espectacles públics i activitats recreatives:

- Llei 7/1999, 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.

Agricultura, ramaderia, pesca i artesania:

- Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania.

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

Palma, a tres d’abril de dos mil dos.

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

El Conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida Ferrando

— o —-

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 7509
Decret 4/2002, d’11 d’abril, del President de les Illes Balears, de
nomenament del president i de la secretària del Consell Consultiu
de les Illes Balears

Atès que el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de 26 de febrer
de 2002, elegí, per assentiment de tots els diputats presents a la Cambra, els tres
membres del Consell Consultiu de les Illes Balears que correspon elegir al
Parlament, i que són: el Sr. Miquel Coll i Carreras, la Sra. Carmen Fernández
González i el Sr. Joan S. Oliver i Ripoll;

Atès que el Consell de Govern, a la sessió de 8 de març de 2002, designà
els quatre membres del Consell Consultiu que correspon designar al Govern i que
són: el Sr. Pere A. Aguiló Monjo, el Sr. Joan Oliver Araujo, el Sr. Josep Sala
Torres i la Sra. Maria Dolors Romeo Pérez;

Atès el Decret 3/2002, d’11 de març, del president de les Illes Balears, de
nomenament dels membres del Consell Consultiu, publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 34, de 19 de març de 2002, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears;

Atès l’escrit del president en funcions del Consell Consultiu, de 10 d’abril
de 2002, mitjançant el qual comunica al president de les Illes Balears el resultat
de la votació per a l’elecció, d’entre els membres del Consell Consultiu, del
president i de la secretària d’aquesta institució;

Atès això i de conformitat amb el que disposa l’article 4.5 de la Llei 5/1993,
de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears,

DECRET

1. Es nomena president  del  Consell Consultiu de les Illes Balears, per un
període de dos anys, l’Honorable Sr. Joan Oliver Araujo.

2. Es nomena secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears, per un


