Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 02/11/2000)

LLEI 6/1994, DE DIA 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’ESPORTS1
(BOCAIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears incideixen en
l’estructuració institucional de les Illes Balears. Ambdós textos normatius han permès,
d’una banda, configurar una administració pròpia a través dels respectius consells
insulars, i de l’altra, la configuració de les Illes Balears com a comunitat autònoma,
amb una organització conjunta.
Mitjançant la Llei 5/1989, del 13 d’abril, de consells insulars, es va delimitar el marc
d’aquests ens, configurats com a corporacions locals i com a institucions de la
Comunitat Autònoma, amb les previsions de competències que es preveuen en l’article
39 de l’Estatut d’Autonomia.
El procés s’inicia amb la Llei 9/1990, del 20 de juny, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d ‘urbanisme i habitabilitat, i continua amb les normes
següents:
 La Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de règim local.
 La Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’informació turística.
 La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i assistència social, corresponents al Decret
del Consell General Interinsular de 28 de juny del 1982.
 La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles.
La present llei 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 és una passa més d’aquest procés i acompleix, d’una banda,
l’apartat primer de la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, i d’una
altra, augmenta l’atribució als consells insulars, dins el seu àmbit territorial i amb
caràcter de pròpies, de les competències que els havien estat delegades o que
simplement tenien una encomana de gestió, amb la finalitat d’homogeneïtzar els blocs
competencials de les corporacions insulars, per donar així satisfacció a la voluntat
d’autogovern de cada illa, articulada com un sistema de cooperació harmònica de caire
interinsular.
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Article 1. Objecte de la llei
S’atribueixen als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
dins el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències
executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
relació amb les cinc matèries que s’indiquen a continuació, de conformitat amb el que
estableixen l’article 39, apartats 6, 13, 17 i darrer paràgraf, de la Llei orgànica 2/1983,
de 25 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i l’article 12.3 de la Llei
5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva les potestats genèriques i
específiques determinades als articles 8, 9, 10 i 11 de la llei present.
Article 2. Patrimoni històric
Els consells insulars assumeixen totes les competències que havien estat assumides
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric:
1. Les derivades del Reial Decret 3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de cultura.
2. Les competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimonio histórico español.
3. La resta de competències assumides mitjançant altres disposicions legals o
reglamentàries.
4. Així mateix s’atribueixen als consells insulars les competències, funcions i serveis
de patrimoni històric següents:
a) Gestionar el Registre insular de béns d’interès cultural i les comunicacions amb
el Registre de béns d’interès cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
b) Gestionar l’Inventari insular del patrimoni cultural moble i Ics comunicacions
amb I’Inventari del patrimoni cultural moble de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
c) Exercir els drets de tempteig i de retracte en els supòsits d’alienació de béns
declarats d’interès cultural o inclosos en l’Inventari general.
d) Les competències del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports determinades a la Llei 3/1987, de 18
de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears.
5. Derogat2
Article 3. Promoció sociocultural
Els consells insulars assumiran totes les competències que havien estat assumides
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció sociocultural:
1. Les derivades del Reial Decret 3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de cultura.
2. La resta de competències assumides mitjançant altres disposicions legals o
reglamentàries.
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Article 4. Animació sociocultural
Els consells insulars assumiran totes les competències que havien estat assumides
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’animació sociocultural:
1. Les derivades del Reial Decret 4101/1982, de 29 de desembre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de cultura.
2. La resta de competències assumides mitjançant altres disposicions legals o
reglamentàries.
Article 5. Dipòsit legal de llibres
Els consells insulars assumiran totes les competències que havien estat assumides
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de dipòsit legal de llibres:
1. Les derivades del Reial Decret 2567/1980, de 7 de novembre, sobre transferencia
de competencias de la Administración del Estado en materia de sanidad y cultura.
2. La resta de competències assumides mitjançant altres disposicions legals o
reglamentàries.
Article 6. Esports
Els consells insulars assumiran totes les competències que havien estat assumides
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’esports:
1. Les derivades del Reial Decret 4101/1982, de 29 de desembre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de cultura.
2. Les derivades de l’article 8.n) de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, del Deporte,
respecte d’elaborar els censos de les instal·lacions esportives ubicades en el seu àmbit
territorial.
3. Les que determini la llei balear de l’esport.
4. Així mateix s‘atribueixen als consells insulars Ies competències, funcions i serveis
d’esports següents:
a) La titularitat dels gabinets insulars de medicina esportiva i la coordinació de la
gestió dels gabinets locals de medicina esportiva.
b) L’elaboració, I’aprovació i I’execució dels plans insulars d’establiments i
d’instal·lacions esportives.
Article 7. Museu Krekovic
S’atribueix al Consell Insular de Mallorca la titularitat, la gestió i l’administració del
Museu Kristian Krekovic de Palma.
El Consell Insular de Mallorca assumeix les obligacions de satisfer la renda vitalícia i
de mantenir el museu fidel a I’esperit i als propòsits que inspiraren la seva creació, així
com de respectar el dret d’habitació.
Article 8. Potestats genèriques que es reserva la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
En les cinc competències objecte d’atribució per la llei present, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears es reserva les potestats, servei s, funcions i actuacions
genèriques següents:
1. Gestionar-les quan afectin més d’un ens insular.
2. Representar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en qualsevol
manifestació extracomunitària o supracomunitària.
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Article 9. Potestats específiques en matèria de patrimoni històric
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva en matèria de patrimoni
històric les potestats, els serveis, les funcions i les actuacions específiques següents:
1. Derogat3
2. La designació pel Consell de Govern, a proposta del conseller de Cultura,
Educació i Esports, del representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
el Consell del patrimoni històric.
3. La gestió del Registre Autonòmic de Béns d’Interès Cultural i les comunicacions
amb el Registre General de Béns d’Interès cultural.
4. La gestió de l’Inventari del patrimoni cultural moble de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i les relacions amb I’Inventari general.
5. La declaració dels documents que integren el cens de béns del patrimoni
documental de les Illes Balears i ets que s’inclouen en el Catàleg col·lectiu del
patrimoni bibliogràfic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. Exercir els drets de tempteig i de retracte, cas de no fer-ho els consells insulars,
en els supòsits d’alienació de béns declarats d’interès cultural o inclosos en l’Inventari
general.
7. Requerir dels consells insulars l’actuació inspectora i, si escau, les actuacions
sancionadores corresponents, quan es considerin convenients, per a la protecció del
patrimoni històric.
Article 10. Potestat específica en matèria de dipòsit legal de llibres
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva la potestat de coordinació del
Dipòsit Legal de Llibres a les Illes Balears, sense perjudici de l’alta inspecció que
correspon al Servei d’Ingressos i Adquisicions-Dipòsit Legal de la Biblioteca Nacional.
Article 11. Potestats específiques en matèria d’esports
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva en matèria d’esports les
potestats, els serveis, les funcions i Ies actuacions específiques següents:
1. L’homologació, l’autorització i la creació de les titulacions esportives en l’àmbit
balear.
2. La convocatòria dels programes de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, la
inspecció i el seguiment d’aquests.
3. Tramitar i resoldre els procediments per al reconeixement d’associacions
esportives i per a la inscripció en el Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat
Autònoma.
4. La gestió dels registres autonòmics següents:
a) El Registre d’Associacions Esportives.
b) El Registre de Directors d’Instal·lacions Esportives.
c) El Registre de Llicenciats en Educació Física.
d) El Registre de Centres de Pràctica Esportiva.
5. Tramitar i resoldre I‘aprovació dels estatuts de federacions esportives balears i la
inscripció d’aquestes en el Registre d’Associacions Esportives de les Illes Balears.
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6. Tramitar i resoldre els procediments per a l’aprovació del reglament de l’elecció
per a la constitució de l’assemblea general i la designació de presidents de federacions
esportives.
7. La convocatòria i la regulació dels programes de promoció esportiva d’àmbit
balear, els quals es duran a terme amb la col·laboració dels consells insulars, així com
les fases finals de les competicions que incloguin els programes esmentats.
Article 12. Normativa reguladora
1. En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells insulars
ajustaran el seu funcionament al règim establert en aquesta, com també en la Llei
5/1989 del 13 d’abril de consells insulars, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común i en la legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que hi resulti
d’aplicació o, subsidiàriament, en la legislació estatal.
2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària organitzativa per a regularne la pròpia organització i el propi funcionament.
3. Derogat4
Article 13. Potestat reglamentària normativa
Malgrat l’atribució de competències a favor dels consells insulars, correspon al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’exercici de la potestat
reglamentària normativa sobre les competències atribuïdes als consells insulars per
aquesta llei, amb subjecció a les limitacions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article
46 de l’Estatut d’Autonomia.
Article 14. Formes de coordinació i informació mútua
Sense perjudici de la coordinació general a què fa referència el capital VI de la Llei
5/1989 del 13 d’abril de consells insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
coordinació i informació mútua en les cinc matèries objecte d’aquesta atribució.
Article 15. Cost efectiu
1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a les quals es refereix la
llei present, ascendeix a mil cinquanta-dos milions tres-centes trenta-set mil vuitcentes trenta-nou pessetes (1.052.337.839) per a l’any 1994.
El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les remuneracions
concretes que afectin el personal respecte del capítol I, i de l’índex del cost de la vida
quant a la resta de capítols i als costs indirectes.
2. El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l’article 35 de la Llei 5/1989 del 13
d’abril de consells insulars, serà aplicat als consells insulars d’acord amb els
percentatges i les quanties següents:
A) Consell Insular de Mallorca:
- TOTAL: 652.800.858 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 62’03%
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B) Consell Insular de Menorca:
- TOTAL: 198.651.400 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 18’88%
C) Consell lnsular d’Eivissa i Formentera:
- TOTAL: 200.885.581 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 19’09%
3. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis traspassats al Consell Insular de
Mallorca, el cost efectiu assenyalat per a aquest consell es minora en l’import
corresponent a la recaptació anual per aquells conceptes, a fi d’obtenir la càrrega
assumida neta, segons el detall següent:
- Total cost efectiu 652.800.858 pta
- Deducció recaptació anual per ingressos 7.715.000 pta
- Càrrega assumida neta 645.085.858 pta
Article 16. Mitjans personals
1. Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el personal següent:
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20. Localitat: Palma.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: I.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
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Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Inca.
Centre o dependència: Centre Social.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Director Centre.
C.D.: 16.
Localitat: Inca.
Centre o dependència: Centre Social.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homologat a administratiu).
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homologat a administratiu).
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor. Centre o dependència: Centre Social.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Manacor.
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Centre o dependència: Centre Social.
PATRIMONI HISTÒRIC.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Patrimoni.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.:23.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.: 21.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap de Negociat Patrimoni Arqueològic.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap de Negociat Patrimoni Documental i Escrit.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20.
Localitat: Palma.
Centre o dependència: Museu Kristian Krekovic.
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Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Subaltern.
Grup/niv.: 7.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Centre o dependència: Museu Kristian Krekovic.
ESPORTS.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció III.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior-Metge especialista medicina esportiva.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat III.
C.D.: 22.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap Negociat II.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció I.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció II.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
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Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat IX.
C.D.: 21.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Cap Negociat V.
C.D.: 15.
Localitat: Palma.
SECRETARIA-ASSUMPTES GENERALS.
CENTRE O DEPENDÈNCIA: Consell Insular de Mallorca.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Assessor Tècnic Jurídic.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Lloc feina: Cap de Coordinació.
C.D.: 18.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
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Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Lloc feina: Base.
Localitat: Palma.
2. Es traspassa al Consell lnsular de Menorca el personal següent:
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Oficina de Menorca.
C.D.: 24.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Negociat Esports.
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C.D.: 21.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
3. Es traspassa al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el personal següent:
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Lloc feina: Cap Secció Oficina d’Eivissa i Formentera.
C.D.: 24.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Article 17. Mitjans materials
1. Béns immobles
A) Es traspassen al Consell Insular de Mallorca els locals següents:
Nom i ús: Centre Social.
Localitat i adreça: Manacor. Carrer Pius XII, 5.
Situació jurídica: Lloguer.
Nom i ús: Centre Social.
Localitat i adreça: Inca. Carrer Bisbe Llompart, 56.
Situació jurídica: Propietat.
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Nom i ús: Museu Krekovic.
Localitat i adreça: Palma. Carrer Ciutat de Querétaro, 3.
Situació jurídica: Propietat.
B) Es traspassen al Consell Insular de Menorca els locals següents:
Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i adreça: Maó. Carrer Vasall, 29-31.
Situació jurídica: Propietat.
Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i adreça: Maó. Carrer s’Arrevaleta, 19-2-3ª.
Situació jurídica: Lloguer.
C) Es traspassa al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el local següent:
Nom i ús: Oficina Insular.
Localitat i adreça: Eivissa. Carrer Comte Rosselló, 3-1 r.
Situació jurídica: Lloguer.
2. Béns mobles
A) L’inventari dels béns artístics, corresponents al Museu Krekovic, que es
traspassa al Consell Insular de Mallorca, figura a l’annex I de la llei present.
B) L’inventari dels béns mobles i de I‘utillatge corresponent al gabinet de medicina
esportiva que es traspassa al Consell Insular de Mallorca, figura a l’annex II de la
llei present.
C) L’inventari dels restants béns mobles que es posen a disposició dels consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, s’especificarà en l’acta
de lliurament que serà formalitzada pels presidents dels consells insulars
respectius i el conseller de Cultura, Educació i Esports.
Article 18. Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords dels consells
insulars
1. Els consells insulars hauran de remetre a I’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i a l’Administració General de l’Estat, en el termini de sis
dies posteriors a la seva adopció, còpia o, en el seu cas, extracte de les actes i acords
de tots els òrgans de la corporació insular, quan es tracti de competències concurrents
que els afectin.
2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Administració General
de l’Estat exerciran, si n’és el cas, les facultats d’impugnació dels acords dels consells
insulars davant la jurisdicció contenciosa administrativa, quan incorrin en infracció de
l’ordenament jurídic, en l’àmbit del seus interessos respectius.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Comissions paritàries
Es crearà, per acord entre el Govern de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
el consell insular corresponent una comissió paritària, la missió de la qual serà
d’instrumentar el traspàs de la documentació que aquesta llei determina, així com la
de garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els terminis establerts per la
legislació vigent.
Disposició addicional segona. Subrogació dels consells insulars
Els consells insulars se subroguen a partir de l’efectivitat de l’atribució de
competències prevista en aquesta llei, en els drets i en les obligacions de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatius a les
competències atribuïdes, i això amb subjecció a l’article únic de la Llei 2/1984, de 24 de
gener, de arrendamientos urbanos.
Disposició addicional tercera. Dret funcionarial d’opció
Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, procedents de
l’Administració General de l’Estat o d’altre organisme o institució pública o que hi
hagin ingressat directament, que amb motiu de I‘atribució de competències als
consells insulars resultin traspassats, mantendran els drets que els corresponguin,
inclòs el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en igualtat de condicions que la resta dels membres de
la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d’opció.
Disposició addicional quarta. Gratuïtat del butlletí oficial
Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
llles Balears, dels anuncis, acords i altres documents exigits per l’ordenament jurídic,
com a conseqüència de l’exercici pels consells insulars de les cinc competències
atribuïdes per la llei present.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Resolució dels recursos administratius
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència per a resoldre els recursos administratius contra els actes i acords dictats
pels òrgans d’aquesta, abans de l’efectivitat de l’atribució competencial que estableix
la llei present, encara que el recurs s’interposi posteriorment.
Disposició transitòria segona. Representació i defensa judicial
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
representació i defensa en judici dels recursos i accions jurisdiccionals contra els actes i
acords dictats pels òrgans d’aquesta, abans de l’efectivitat de l’atribució competencial
que estableix la llei present, encara que el recurs s’interposi posteriorment.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que s’estableix en la llei
present, i en particular:
1. El Decret de 28 de juny de 1982, de delegació de competències del Consell
General Interinsular de les Balears en els consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de dipòsit legal de llibres, publicat
en el Butlletí Oficial del Consell General lnterinsular de les Illes Balears núm. 30
de 20 d’agost de 1982.
2. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 17/1990, de 8 de febrer,
pel qual se cedeix al Consell Insular d’Eivissa i Formentera la gestió ordinària de
funcions en matèria de cultura, educació i esports, publicat en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 22 de 17 de febrer de 1990.
3. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 88/1990, de 4 d’octubre,
pel qual se cedeix al Consell Insular de Menorca la gestió ordinària de funcions
en matèria de cultura, educació i esports, i s’adscriuen al Consell Insular de
Menorca mitjans personals i humans, publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 131 de 27 d’octubre de 1990.
4. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 18/1984, de 23 de
febrer, de creació de la Comissió en matèria d’arqueologia i etnologia de
Balears, publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears núm. 6 de 13 d’abril de 1984.
5. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 54/1986, de 10 de juny,
pel qual es regulen les comissions de patrimoni històrico-artístic, publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 19 de 20 de
juny de 1986.
6. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 17/1987, de 19 de març,
pel qual es modifica el Decret 54/1986, de 10 de juny, regulador del
funcionament de les comissions de patrimoni, publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 49 de 21 d’abril de 1987.
7. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 97/1991, de 21 de
novembre, pel qual es modifica el Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es
regulen les comissions de patrimoni històrico-artístic, publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 148 de 26 de
novembre de 1991.
8. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 98/1991, de 21 de
novembre, pel qual es modifica l’article 2.2 del Decret 17/1987, de 19 de març,
el qual va modificar el Decret 54/1986, de 10 de juny, regulador de les
comissions de patrimoni històrico-artístic i que fa referència a la composició de
la subcomissió específica per al port de Maó i es Castell, publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 148 de 26 de
novembre de 1991.
9. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 22/1994, de 24 de
febrer, modificador del Decret 98/1991, de 21 de novembre, pel qual es
modifica l’article 2.2 del Decret 17/1987, de 19 de març, que modificava el
Decret 54/1986, de 10 de juny, regulador de les comissions de patrimoni històric
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i que fa referència a la composició de la subcomissió específica per al port de
Maó i es Castell, publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears núm. 29 de 8 de març de 1994.
10. El Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 24/1994, de 24 de
febrer, que modifica el Decret 97/1991, de 21 de novembre, el qual modifica el
Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es modifiquen les comissions de
patrimoni històric, publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears núm. 29 de 8 de març de 1994.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Habilitació governativa
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució de la llei present.
Disposició final segona. Data d’efectivitat de l’atribució
En compliment d’allò que regula l’article 22 h) de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars, s’estableix dia 1 de gener de 1995 com a data d’efectivitat de
l’atribució competencial en concepte de pròpia que disposa la llei present.
Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ANNEX I5
INVENTARI DELS BÉNS ARTÍSTICS CORRESPONENTS AL MUSEU KREKOVIC
ANNEX II6
INVENTARI DELS BÉNS MOBLES I DE L’UTILLATGE CORRESPONENT AL GABINET DE
MEDICINA ESPORTIVA QUE ES TRASPASSA AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Vegeu BOCAIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994.
Ídem nota anterior.

