LLEI 9/1993, DE DIA 1 DE DESEMBRE, D'ATRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
(BOCAIB núm. 155, de 23 de desembre de 1993;
BOE núm. 59, de 10 de març de 1994)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 28 de juny del 1982, el Ple del Consell General Interinsular va aprovar
un decret pel qual es delegaven als consells insulars competències en matèria d'oficines
d'informació turística i l'autorització, el control i la tutela de les entitats del Foment del
Turisme. La Disposició Transitòria Novena punt primer de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears imposa a les institucions d'autogovern de les Illes Balears que respectin les
competències que els consells insulars hagin rebut de l'Ens Preautonòmic. D'altra banda,
aquesta mateixa Disposició Transitòria Novena, estableix que els acords de la Comissió
Tècnica Interinsular, com a òrgan encarregat de distribuir entre els consells insulars les
competències a les quals fa referència l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, adoptaran la
forma de proposta al Parlament de les Illes Balears, que si n'és el cas, l'aprovarà
mitjançant una llei i estableix per tant el principi que tota atribució de competències als
consells insulars s'ha de realitzar a través d'una llei. Igualment, aquest principi queda
recollit i desenvolupat a la Llei de Consells Insulars. Aquesta llei s'ajusta a les pautes
que marca, en relació als diversos aspectes de l'atribució de competències, la Llei de
Consells Insulars esmentada, com a reconeixement del caràcter marc que comporta
aquesta disposició legal, sense oblidar el compliment de l'especialitat que suposa la
disposició addicional primera.
Article 1. Objecte de la llei
En atenció a allò que estableixen els articles 39.12 de la Llei Orgànica 2/1983,
de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia i 12.3 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de
Consells Insulars, per aquesta llei, s'atribueixen als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera 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 matèries següents:
1. La gestió de les oficines d'informació turística situades a Palma Aeroport,
Palma Avinguda de Jaume III, núm. 10, Maó i Eivissa, respectivament.
Les anteriors oficines, a més d'informar sobre els recursos turístics de les Illes
Balears, realitzaran les funcions d'informació i de distribució de material turístic que la
Comunitat Autònoma els subministri.
2. L'autorització, el control i la tutela de les entitats de foment del turisme,
establertes a les respectives illes, així com la seva activitat promocional, d'acord amb la
legislació vigent.
Article 2. 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, així com a la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, i a la

legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que hi resulti d'aplicació o,
subsidiàriament, a la legislació estatal.
2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària organitzativa per a
regular ne la pròpia organització i el propi funcionament.
Article 3. Potestat reglamentària normativa
No obstant l'atribució competencial que a favor dels consells insulars estableix
l'article 1, 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 i d'acord amb les limitacions establertes als apartats 1 i 2 de
l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia.
Article 4. Col·laboració i informació mútua
Sense perjudici de la coordinació general a la qual fa referència el capítol VI de
la Llei 5/1989, de 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
col·laboració i informació mútua en les matèries objecte d'aquesta atribució.
Article 5. Cost efectiu
1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències a les quals es refereix
la llei present, ascendeix a TRENTA NOU MILIONS QUATRE CENTES VUITANTA
SIS MIL SET CENTES NORANTA CINC PESSETES (39.486.795 pta) per a l'any
1994.
El cost efectiu podrà experimentar l'increment o la minoració necessària en
funció de les remuneracions concretes que afectin el personal que es traspassi als
consells insulars. La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de conformitat amb les
valoracions següents:
(Veure BOCAIB núm. 155, de 23 de sembre de 1993).
2. El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article 35 de la Llei 5/1989, de
13 d'abril, de Consells Insulars, serà aplicat als consells insulars d'acord amb els
percentatges i les quanties següents:
(Veure BOCAIB núm. 155, de 23 de sembre de 1993).
Article 6. Mitjans personals
Es traspassa als consells insulars el personal següent, amb la residència que
s'indica:
(Veure BOCAIB núm. 155, de 23 de sembre de 1993).
Article 7. Mitjans materials
1. Béns immobles.
(Veure BOCAIB núm. 155, de 23 de sembre de 1993).
2. Béns mobles.
A l’oficina d'Informació Turística de l'Aeroport de Palma no hi ha béns mobles a
traspassar, els existents són propietat de l'Ens Públic Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA). L'inventari dels 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 Turisme.

Article 8. Subrogació dels consells insulars
Des de la data d'efectivitat de l'atribució competencial en concepte de pròpia que
disposa la llei present, els consells insulars se subrogaran, respectivament, en els drets i
obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatius a
les competències atribuïdes, i això amb subjecció al contingut de l'article únic de la Llei
2/1984, de 24 de gener, de Arrendamientos Urbanos.
Disposició addicional única
Comissions paritàries
Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el consell insular corresponent, una comissió paritària, la missió de la qual serà
d'instrumentar el traspàs dels mitjans i 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 transitòria única
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 hagin
ingressat directament, que amb motiu de l'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 derogatòria única
Resten sense efecte el Decret del Consell General Interinsular, de 28 de juny del
1982, de Delegació de Competències als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria d'informació turística, i l'autorització, el control i la
tutela de les entitats del Foment del Turisme, publicat en el Butlletí Oficial del Consell
General Interinsular de les Illes Balears núm. 30, de 20 d'agost del 1982, així com
qualsevol altra disposició contrària a aquesta llei.
Disposicions finals
Primera. Autorització per al desplegament
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.
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 del 1994 com a data d'efectivitat de
l'atribució competencial en concepte de pròpia que disposa la llei present.
Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, ordén que tots els ciutadans
guardin aquesta Llei i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.

