Resolució de la consellera de Presidència per la qual s’ordena l’inici de la tramitació de
l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.1, atribueix a la Comunitat
Autònoma la competència exclusiva, sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la
Constitució, per a l’organització, el règim i el funcionament de les seves institucions
pròpies. Per altra banda, l’article 57.3 de l’Estatut estableix que una llei del Parlament,
aprovada per majoria absoluta, ha d’establir l’organització del Govern i les
atribucions i l’estatut personal de cada un dels seus components.
Amb posterioritat a l’aprovació de la vigent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, s’han aprovat normes que la complementen o que directament incideixen
sobre la seva regulació —com ara la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, o la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears—, així com les normes bàsiques en
relació amb la transparència i el bon govern o les de reforma recent del dret bàsic en
matèria del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries.
En aquest context és necessària i oportuna l’adaptació de la normativa per assolir la
seguretat jurídica adequada referent a les actuacions del Govern, així com el
desplegament autonòmic de la regulació del procediment d’iniciatives legislatives i
reglamentàries, modificat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que estableix un termini fins a
l’octubre de 2017 per adaptar la normativa autonòmica a les noves disposicions de
caràcter bàsic.
D’altra banda, es considera necessari omplir el buit legal en relació amb el règim del
govern en funcions i la transició entre governs.
D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, entre el dia 7 de
desembre de 2016 i el dia 7 de gener de 2017 es va dur a terme el procés de consulta
prèvia, que concretà els objectius de la norma:
— El desplegament legal de les reformes de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de
l’any 2007, en relació amb les actuacions del Govern i, específicament, amb la
regulació del procediment per elaborar decrets llei.
— El desplegament autonòmic de la regulació del procediment per a l’elaboració
d’iniciatives legislatives i reglamentàries pel Govern, i l’adaptació, si cal, a la regulació

bàsica que preveu el títol VI de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
— La inclusió en el mateix text legal de la regulació del Govern i de la regulació del bon
govern, que fins ara regula la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears.
— L’eliminació del fur processal dels membres del Govern, en espera que una
modificació de l’Estatut d’autonomia elimini qualsevol privilegi en aquest sentit.
— La regulació legal del règim del govern en funcions i la transició entre governs.
A la pàgina web de Participació, la consulta va rebre 194 visites i a la web de la Secretaria
General de la Conselleria de Presidència, 387 visites.
En aquesta consulta es plantejà l’alternativa de modificar la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, o d’elaborar una nova llei del Govern de les Illes Balears.
En relació amb aquesta alternativa, el Pla Normatiu de 2017, aprovat per l’Acord del
Consell de Govern de 23 de desembre de 2016, va recollir la tramitació d’un projecte de
llei del Govern de les Illes Balears.
D’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de
Presidència té assignada la competència en matèria de transparència i bon govern.
Per tot això, d’acord amb l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, i de conformitat amb les Instruccions sobre el procediment per exercir la
iniciativa legislativa del Govern, aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 28 de
desembre de 2004, dict la següent
Resolució
1. Iniciar el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes
Balears.
2. Designar òrgan responsable del procediment la Secretaria General de la Conselleria
de Presidència, en col·laboració amb la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 26 de maig de 2017
La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra

