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necessària coordinació de la política territorial de les distintes administracions
competents en la matèria.
Tot i el seu curt funcionament, la seva important tasca dins la tramitació
dels distints instruments d’ordenació territorial fa necessari comptar amb la
presència d’un membre del departament jurídic del Govern de les Illes Balears,
per tal que la pugui assessorar en tot allò que ho requereixi.
Per tot això, a proposta del conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de 25 de maig
de 2001,
DECRET
Article únic
Es modifica el punt 3 de l’article 2 del Decret 13/2001, de 2 de febrer,
d’organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial, que passa a tenir la redacció següent:
«3. Assistirà a les sessions, com a assessor jurídic de la Comissió, un
funcionari del cos superior d’advocats de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears adscrit al Departament Jurídic de la comunitat. Així
mateix, el president podrà invitar perquè hi assisteixin, amb veu i sense vot, totes
aquelles persones que consideri oportunes.»
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de maig de 2001
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Josep Antoni Ferrer i Orfila
— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 11464
Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i regulació del Consell
Balear de Consum.
L’article 51 de la Constitució estableix que els poders públics han de
garantir la defensa dels consumidors i usuaris i han de promoure la informació
i l’educació d’aquests, a la vegada que han de fomentar les organitzacions i oirles en les qüestions que puguin afectar-los.
L’Estatut d’autonomia per a les Illes Balears estableix a l’article 11 que
correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu
i l’execució de la defensa dels consumidors i usuaris. En desplegament del
precepte estatutari, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 1/1998, de 10
de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, l’article 26
del qual regula el Consell Balear de Consum com un òrgan consultiu, de
col·laboració i participació en matèria de consum de les associacions de
consumidors i les organitzacions empresarials.
Des de l’assumpció de competències, en el marc estatutari, els òrgans de
defensa del consumidor del Govern de les Illes Balears han potenciat les
actuacions d’acord amb les exigències creixents dels ciutadans com a consumidors,
i s’ha observat que es feia necessari mantenir un diàleg constant amb els sectors
socials implicats en el consum, especialment quan s’han d’aplicar noves normatives
o s’han d’harmonitzar a l’àmbit del dret comunitari. D’aquí, l’existència d’un
òrgan de consulta i participació dels consumidors i empresaris, (el Consell
Autonòmic de Consum), que no s’ajusta en la seva denominació a la Llei de
l’Estatut dels consumidors i usuaris, per la qual cosa se’n fa necessària la
derogació per donar lloc al nou Consell Balear de Consum, creat per la Llei 1/
1998, de 10 de març.
Per tot això, audiència prèvia de les associacions de consumidors i
organitzacions empresarials de la CAIB, a proposta de la consellera de Sanitat i
Consum, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 25 de maig de 2001,
DECRET
CAPÍTOL I
Del Consell i de les funcions
Article 1
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Es crea el Consell Balear de Consum, com a òrgan consultiu i de col·laboració
i participació en matèria de consum de les associacions de consumidors i
organitzacions empresarials, adscrit a la Conselleria de Sanitat i Consum.
Article 2
Són funcions del Consell Balear de Consum:
a).- Actuar com a òrgan d’informació, consulta i assessorament en matèria
de consum i defensa del consumidor.
b).- Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que
afectin els consumidors i usuaris, quan pertoqui.
c).- Promoure iniciatives en relació amb el consum i l’ús de béns per a la
defensa dels consumidors i usuaris, i millora de les condicions del mercat.
d).- Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre associacions de
consumidors, les organitzacions empresarials i l’Administració autonòmica, en
relació amb els problemes que afectin consumidors i usuaris.
e).- Promoure la coordinació d’activitats entre les diverses administracions
públiques en matèria de consum.
f).- Coordinar les associacions de consumidors, organitzacions empresarials,
i l’Administració autonòmica en la realització d’activitats en matèria de consum.
g).- Altres que reglamentàriament puguin atribuir-se en compliment de les
finalitats generals.
CAPÍTOL II
De la composició
Article 3
El Consell serà integrat pels membres següents:
a).- El conseller competent en matèria de Consum, que n’exercirà la
presidència.
b).- El director general de Consum, que n’exercirà la vicepresidència.
c).- El director general de Sanitat.
d).- El secretari general tècnic de la Conselleria de Sanitat i Consum.
e).- El cap del Servei Jurídic de la Conselleria de Sanitat i Consum.
f).- Un representant del Consell de Mallorca.
g).- Un representant del Consell de Menorca.
h).- Un representant del Consell d’Eivissa i Formentera.
i).- Un representant de la FELIB.
j).- 6 representants de les associacions de consumidors de la comunitat
autònoma de les Illes Balears inscrita en el Registre d’aquesta comunitat, d’acord
amb el nombre de socis i implantació territorial.
k).- 6 representants de les organitzacions territorials de representació
empresarial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el
nombre de socis i implantació territorial, els quals seran designats per les
organitzacions empresarials més representatives dins l’àmbit de les Illes Balears,
en proporció a la seva representativitat, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s’aprova el text refós
de l’Estatut de treballadors.
l).- Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació.
m).- Un secretari, amb veu i vot, designat pel titular de la conselleria
competent en matèria de consum.
Article 4
1. Els representants titulars i suplents compresos en els apartats f), g), h),
i), de l’article 3, han de ser proposats pels respectius ens als quals representen.
2. El titular de la conselleria competent en matèria de consum ha de
realitzar la designació d’aquests representants per un període de quatre anys,
renovables per períodes iguals. A més, ha de resoldre les qüestions plantejades
respecte de la representació, especialment si aquests deixen de ser membres de
l’ens al qual representen.
CAPÍTOL III
Del funcionament
Article 5
1. El Consell s’ha de reunir amb caràcter ordinari cada sis mesos i de manera
extraordinària quan sigui necessari, amb la convocatòria prèvia del president, a
proposta de 9 dels seus membres.
2. És competència de la presidència convocar les reunions del Consell, amb
al menys deu dies d’antelació, fixar-ne l’ordre del dia, i tenir en compte les
peticions formulades pels membres del Consell.
El termini per a la convocatòria es pot reduir en cas d’urgència.
3. El Consell quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixi la majoria
absoluta dels membres, en primera convocatòria, o la tercera part d’aquest, en
segona convocatòria, trenta minuts més tard.
4. En el supòsit de requerir l’adopció d’acords per votació, aquests s’han
de decidir per majoria absoluta, entre els membres presents o representants, i els
empats s’han de dirimir amb el vot del president.
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Article 6
El Consell pot constituir comissions o grups de treball per a l’estudi de
temes concrets d’interès en matèria de consum.
Article 7
Es pot acordar la compareixença en el Consell o en les comissions o els
grups de treball, assessors o experts quan es consideri convenient per raó de la
matèria a tractar.
Disposició derogatòria
Resta derogat el Decret 57/1990, de 17 de maig, pel que es creava i regulava
el Consell Autonòmic de Consum, i el Decret 81/1990, de 6 de setembre de
modificació de l’anterior.
Disposició final primera
Es faculta el conseller competent en matèria de consum perquè dicti les
disposicions necessàries per al millor desplegament i aplicació d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de maig de 2001
EL PRESIDENT
Francesc Antich Oliver
La consellera de Sanitat i Consum
Aina Maria Salom Soler
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 11201
Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 11 de maig
de 2001 de revocació per part de l’Ajuntament d’Inca de la
delegació de les competències en matèria de gestió tributària de
l’Impost sobre Béns Immobles.
La Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
l’article 7 i d’acord amb el que estableix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, permet als ajuntaments delegar en
la comunitat autònoma les facultats que tenen atribuïdes en matèria de gestió
tributària.
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ACORD
Primer. La comunitat autònoma de les Illes Balears accepta la revocació de
la delegació de les competències en matèria de gestió tributària de l’impost sobre
béns immobles acordat pel Ple municipal de 7 d’abril de 2000, de l’Ajuntament
d’Inca, segons els termes de l’acta certificada de 12 d’abril que a continuació
s’assenyalen:
«Que el Ple municipal en sessió celebrada el dia set d’abril de dos mil, per
unanimitat, aprova l’acord del contingut següent:
PRIMER.
La revocació de la delegació de les competències de la
gestió tributària de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i rústica,
actualment delegades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria
d’Economia i Hisenda) assumint-les l’Ajuntament d’Inca.
SEGON Comunicar aquest acord a les Administracions afectades, com
són l’Administració de l’Estat (Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
de les Illes Balears), i la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
TERCERAquest acord entra en vigor a partir del dia 8 d’abril de 2000.
QUART A partir del referit termini l’Ajuntament d’Inca serà competent
per realitzar les funcions de gestió tributària de l’IBI descrites a l’article 78.2 de
la Llei 39/88, reguladora de les Hisendes Locals, com son:
«La liquidació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost es durà a terme per els Ajuntaments i comprendrà les
funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de
les liquidacions per la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents
de cobro resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució
dels recursos que s’interposin contra d’aquests actes i actuacions per l’assistència
i informació al contribuent referides a les matèries incloses en aquest paràgraf
(art. 78.2).»
Segon. Aquest Consell de Govern es dóna per assabentat de la revocació
de la delegació de competències de gestió tributària de l’impost sobre béns
immobles de l’Ajuntament d’Inca. La revocació de la delegació de competències
farà efecte des del dia de la comunicació de l’Ajuntament al Govern de les Illes
Balears en data 19 d’abril de 2000.
Tercer. Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 de maig de 2001
Joan Mesquida i Ferrando
Conseller d’Hisenda i Pressuposts
— o —-

L’article 78.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, confereix als ajuntaments la competència de la gestió tributària
de l’impost sobre béns immobles (IBI).
Així el Ple de l’Ajuntament d’Inca de 7 de novembre de 1991 va adoptar
l’acord pel qual es procedia a delegar en la comunitat autònoma de les Illes
Balears les facultats establertes en matèria de gestió tributària de l’IBI en
l’esmentat article 78.
En data 27 de febrer de 1992, el Consell de Govern de la CAIB va adoptar
l’acord d’acceptar la delegació formulada per l’Ajuntament d’Inca i es va
publicar en data 12 de març de 1992 al BOCAIB núm. 31.
El Decret 77/1992, de 22 d’octubre, relatiu a certificacions de descobert i
gestió tributària local (BOCAIB núm. 134) autoritzà les bases generals que
regeixen la delegació de competències per part dels ajuntaments de les Illes
Balears a la comunitat autònoma en matèria de gestió tributària de l’IBI i en data
13 d’abril de 1993 es va subscriure per ambdues parts interessades un conveni per
tal de concretar les relacions interadministratives que sorgeixen de la delegació
esmentada. La clàusula setena d’aquest conveni, relativa al període de vigència,
estableix que el conveni esmentat regirà fins que l’Ajuntament no revoqui la
delegació.
En aplicació de tot el que s’ha assenyalat, l’Ajuntament d’Inca en sessió
celebrada el dia 7 d’abril de 2000 acordà revocar l’esmentada delegació de
competències per tal de rescatar l’exercici de les facultats de la gestió tributària
de l’IBI.
Per consegüent, el conseller que subscriu sotmet a la consideració del
Consell de Govern, en sessió de dia 4 de maig de 2001, la següent proposta d’

CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Núm. 10968
Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de dia 27 d’abril de 2001 de cessament i nomenament
d’un dels representants del Govern de les Illes Balears a la
Comissió Insular Urbanisme d’Eivissa i Formentera
El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
sessió de dia 27 d’abril de 2001 aprovà l’acord de cessament i nomenament d’un
dels representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Insular
Urbanisme d’Eivissa i Formentera.
L’article segon del Reglament de la Comissió Insular d’Urbanisme d’Eivissa
i Formentera estableix que a la comissió hi haurà, com a membres, dues persones
representants del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una
d’elles adscrita a la conselleria competent en obres públiques i ordenació del
territori.
Atès això, el conseller que subscriu eleva a la consideració del Consell de
Govern la següent proposta d’
ACORD
Primer.- Es cessa al Sr. Bartomeu Marí Mayans com a representant del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Insular
d’Urbanisme d’Eivissa i Formentera, tot agraint-li els serveis prestats.

