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PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA AL CONSELL EXECUTIU
ASSUMPTE: Pla normatiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2018
Per tal d’augmentar la seguretat jurídica, i la predictibilitat de l’ordenament, la Llei 39/2015,
de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant LPACAP) va apostar per millorar la planificació normativa «ex ante» (com
s'assenyala a l'Exposició de motius). Per a això, totes les administracions han de divulgar un
pla anual normatiu en què es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament
que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent.
En aquest sentit, l'article 132 (Planificació normativa) de la LPACAP preveu:
1. Anualment, les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu que contingui
les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any
següent.
2. Una vegada aprovat, el pla anual normatiu s’ha de publicar al portal de la transparència
de l’Administració pública corresponent.
De conformitat amb l'article 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (en endavant LBRL, que va tenir una important modificació per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local), els consells
insulars de les illes Balears, als quals són aplicables les normes d’aquesta Llei que regulen
l’organització i el funcionament de les diputacions provincials, assumeixen les seves
competències d’acord amb el que disposen aquesta Llei i les que els corresponguin, de
conformitat amb l’Estatut d’autonomia de les Balears.
L'article 4.1.a de la LBRL estableix que, en la qualitat d’administracions públiques de
caràcter territorial, i dins l’esfera de les seves competències, corresponen en tot cas als
municipis, les províncies i les illes:
a) Les potestats reglamentària i d’autoorganització.
La potestat reglamentària és una manifestació de l'autonomia local, reconeguda per la
Constitució, i es defineix per la Carta Europea de Autonomia Local, com "el dret i capacitat
de les entitats locals de ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics, en el
marc de la Llei, baix la seva responsabilitat i en benefici dels seus habitants".
D'altra banda, els consells insulars, també tenen una potestat normativa derivada de
l'Estatut d'Autonomia (segons la reforma efectuada per la Llei orgància 1/2007, de 28 de
febrer), que en el seu article 72.1, en relació amb els 70 i 71, determina que:
"En les competències que són atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests
exerceixen la potestat reglamentària"
Els reglaments constitueixen la base per a obtenir una bona gestió de les competències
insulars i uns bons resultats del funcionament dels òrgans i serveis de la institució, perquè
marquen les "regles del joc", que afecten tant en els operadors públics, que han d'actuar en
el aplicació dels principis, criteris i procediments que els marquen els reglaments, com en els
ciutadans, que han de saber quines càrregues administratives assumeixen en cada cas. Així
s'aconsegueix una major claredat i seguretat jurídica.
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Vista la providència d'inici de 5-9-2017, i atès que des de Secretaria General del Consell
Insular d'Eivissa s'impulsa l'aprovació d'aquest document.
Vistes les diferents propostes dels Departaments en què s'estructura aquesta Corporació, i
l'informe proposta conjunta de la cap de secció de Serveis Jurídics i de la cap de Servei
Presidència, de data 17-11-2017, amb el vist i conforme de la secretària tècnica de
Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana.
Atès l'apartat segon del Decret de Presidència 2015000285, de data 6-7-2015, d'estructura
del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments, modificat, entre d'altres,
pel Decret 2017000341, de 10-4-2017, pel qual es va crear el Departament de Presidència,
on s’estableix que, entre les funcions, es troba, la coordinació de la iniciativa reglamentària
interdepartamental.
Segons l'article 65 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de
18 de setembre de 2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB
núm. 48, de 16-4-2016):
1. Corresponen al Consell Executiu totes les funcions, executives en relació amb les
competències que la legislació assigni al Consell Insular d'Eivissa que no estiguin
expressament conferides a altres òrgans.
Així mateix, l'apartat SEGON del Decret de Presidència 287/2015, de 8 de juliol, de
determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular
d'Eivissa preveu que son competències del Consell Executiu:
"a. Aprovar els plans d'actuació proposats pels Departaments".
Per tot l'anterior, en ús de les facultats que tenc conferides, s'eleva al Consell Executiu la
següent PROPOSTA:
PRIMER- Aprovar el Pla normatiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2018, que
s'adjunta com a document annex.
SEGON- Publicar el Pla normatiu en el portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa.
TERCER- Delegar en la consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i
Relacions Institucionals les possibles modificacions del Pla normatiu, de les quals haurà de
donar compte al Consell Executiu.

El president,

Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 18 de desembre 2017
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ANNEX

PLA NORMATIU DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 2018
TITOL

OBJECTE DE LA NORMA

DEPARTAMENT

BOIB NUM RESPONSABLE

TRIMESTRE
PREVIST D
´APROVACIÓ

INICIAL

Crear un registre previst a
l'art. 2 del Decret Llei
2/2017 de 26 de maig de
BOIB núm. Departament
mesures urgents, que mode Territori i
65 de
difica l'art 74 bis.3. de la
Mobilitat
27/05/17
Llei 4/2014 de transports
terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

Primer

Creació d'aquest tipus
d'autorització previst a
Creació i regulació
l'art. 1 del Decret Llei
del la figura de VTC
2/2017 de 26 de maig de BOIB núm. Departament
(autoritzacions
de Territori i
mesures urgents, que mo- 65 de
d'arrendament amb
Mobilitat
difica l'art 6 de la Llei
27/05/17
conductor) temporals
4/2014 de transports tei d'ambit insular
rrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

Primer

Creació del Registre
de serveis dels VTC
d'àmbit nacional

Creació i regulació de
la figura de VT (autoritzacions de transport discrecional de
viatgers amb vehicle
turisme) d'ambit insular

Reglament de GPS
únic d'àmbit insular
per al servei del taxi
prestat amb VT insular.

Creació d'aquest tipus
d'autorització previst a
l'art. 1 del Decret Llei
2/2017 de 26 de maig de
mesures urgents, que modifica l'art 6 de la Llei
4/2014 de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
Regulació dels serveis,
drets i obligacions, que
presten les autoritzacions
VT d'àmbit insular que es
preveuen crear a partir de
la modificació efectuada
l'art 6 de la Llei 4/2014 a
partir de l'aprovació del
Decret Llei 2/2017 de 26
de maig de mesures urgents

BOIB núm. Departament
de Territori i
65 de
Mobilitat
27/05/17

primer

BOIB núm. Departament
de Territori i
65
Mobilitat

primer
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Ordenança fiscal reguladora de les taxes
de gestió en màteria
de transports terrestres

Regular les taxes que
s'imposin per la prestació
del servei, arts. 17 a 19
TRLHL

Territori i Mobiprimer
litat

Regular el servei, art. 49
LRBRL i 102 i 103 Llei
20/2006

Territori i Mobiprimer
litat

Regular les taxes que
s'imposin per la prestació
del servei, arts. 17 a 19
TRLHL

Territori i MobiPrimer
litat

Reglament Rent a
Car

Art. 125 Decret 20/2015,
que desenvolupa la Llei
8/2012, de Turisme IB

Turisme

Segon

Reglament activitats
turístiques d'entreteniment

Art. 125 Decret 20/2015
que desenvolupa la Llei
8/2012, de Turisme IB

Turisme

Segon

Reglament Turisme
actiu

Articles 120 i 121Decret
20/2015, que desenvolupa
la Llei 8/2012, de Turisme
IB

Turisme

Segon

Plans d'Intervenció
en Àmbits Turístics
(PIATS)

Art. 5 Llei 8/2012 de Turisme IB

Turisme

Segon

Turisme

Segon

Turisme

Segon

Reglament del servei
públic insular de lloguer de bicicletes
Ordenança fiscal reguladora de les taxes
del servei públic insular de lloguer de bicicletes

Reglament de comerLlei 672017, de 31 de jucialització d'estades
liol que modifica la Llei
turístiques a habita8/2012, de Turisme IB
tges
Ordenança fiscal
d'Inscripció a Congressos
Bases reguladores
de les ajudes pel
desenvolupament de
l'àmbit rural, ramader
i pesquer en l'illa d'Eivissa
Ordenança fiscal reguladora de les taxes
en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i caça

Regulació de les taxes
que s'imposin
Adecuació a la Llei general de subvencions,
38/2003, de 17 de novembre i normativa concordant.
Regular les taxes que
s'imposin per la prestació
del servei, arts. 17 a 19
TRLHL

BOIB núm.
51 de
Medi Ambient i
15/04/2008 medi rural i
Primer
, i modifica- marí
ció BOIB
núm. 100
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Reglament del Consell d'Eivissa pel qual
s'aprova l'ordre general de vedes i de regulació dels recursos
cinegètics de l'Illa
d'Eivissa
Reglament del Consell d'Eivissa pel qual
es regula el Banc de
terres

Adequació de la normativa
BOIB núm. Medi Ambient i
a la realitat de la caça i
medi rural i
58 de
Segon
gestió cinegètica a l'illa
24/04/2012 marí
d'Eivissa

Medi Ambient i
medi rural i
Segon
marí

Regular les condicions de
Reglament de la mar- la marca Adlib, titularitat
ca Adlib
del Consell Insular d'Eivissa

Interior, Comerç, Indústria i
Segon
Relacions Institucionals

Reglament de règim
intern del Centre de
menors Pare Morey

Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i RelaQuart
cions amb Entitats i Associacions

Regular el servei

Reglament de règim
Concretar les obligacions
intern del Campadels diferents usuaris de
ment de Sa Cala d'es
les instal·lacions
Jondal

BOIB núm.
135, de
06/09/2007

Desenvolupament parcial
de la Llei 10/2006, de 16
BOIB núm.
Reglament de Jovende juliol, integral de joven- 40 de
tut de l'Illa d'Eivissa
tut, per adaptar-la a l 'àm- 19/03/2011
bit d'Eivissa
Ordenança fiscal per
a l'aprofitament espeBOIB núm.
cial o utilització priva- Modificació del fet imposa- 125, d'1
tiva dels terrenys i/o ble de l'ordenança fiscal
d'octubre
edificacions a Sa
de 2016
Coma
BOIB núm.
Introduïr millores en la
Modificació del Pla
50 de 31
protecció ambiental del sòl
Territorial Insular
de març de
rústic
2005
Reglament de Participació ciutadana del
Consell Insular d'Eivissa

Facilitar procediments i
canals àgils i senzills per
BOIB núm.
permetre la participació,
13, de
així com actualitzar les
27/01/2009
funcions del servei d'atenció a la ciutadania
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Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut

Primer

Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut

Primer

Presidència

Primer

Territori i MobiSegon
litat

Transparència,
participació,
Bon Govern,
Segon
TIC, Treball,
Formació i Habitatge
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Transparència,
participació,
Bon Govern,
Tercer
TIC, Treball,
Formació i Habitatge

Adaptació a la Llei
Reglament de trans19/2013, de 9 de desemparència i Bon Gobre, de transparencia acvern del Consell Insuceso a la información púlar d'Eivissa
blica y buen gobierno.
Ordenança d'expedi- Adaptació a les lleis 39 i
ció de documents ad- 40/2015 i altra normativa
ministratius
d'aplicació
Reglament regulador
del procediment adAdaptació a les lleis
ministratiu comú elec19/2013 i 39 i 40/2015.
trònic del Consell Insular d'Eivissa

Reglament Intern de
la Llar

Modificació dels apartats
de faltes, sancions i òrgans de participació.

Reglament per a la
Regular la utilització de
utilització de l'Auditori
l'Auditori de Cas Serres
de Cas Serres

BOIB núm.
Presidència
174, de
21/11/2005

Primer

BOIB núm.
105, de
9/7/2011

Transparència,
Participació,
Bon Govern,
Segon
TIC i Treball,
Formació i Habitatge

BOIB, 72,
de 13 de
maig de
2010.

Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i RelaSegon
cions amb Entitats i Associacions
Educació, Pa-

82 de
trimoni, Cultu12/06/2008 ra, Esports i

PRIMER

Educació, PaOrdenança per a la
Fixar els preus per a la uti82 de
trimoni, Cultuutilització de l'Auditori lització de l'Auditori de
12/06/2008 ra, Esports i
de Cas Serres
Cas Serres
Joventut

PRIMER

Reglament regulador
de l'ús dels espais situats a la primera
planta de l'Edifici Polivalent de Cas Serres
Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a la utilització
dels espais situats a
la primera planta de
l'Edifici Polivalent de
Cas Serres com a
Casal d'Entitats

Joventut

Regular l'ús dels espais siEducació, Patuats a la primera planta
128 de
trimoni, Cultude l'Edifici Polivalent de
08/10/2016 ra, Esports i
Joventut
Cas Serres

SEGON

Fixar els preus per a la utilització dels espais situats
Educació, Paa la primera planta de
154 de
trimoni, Cultul'Edifici Polivalent de Cas 08/12/2016 ra, Esports i
Joventut
Serres com a Casal d'Entitats

SEGON

Reglament d'organització i funcionament Adaptar-lo a la normativa
del Consell Escolar
sobrevinguda
Insular d'Eivissa

Educació, Pa-

149 de
trimoni, Cultu13/10/2009 ra, Esports i
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Ordenança reguladora del preu públic per
a la utilització de les
instal·lacions i serveis
de les escoletes del
Consell Insular d'Eivissa

Fixar els preus per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell Insular
d'Eivissa

Educació,
Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut
69 de
15/05/2012

Reglament de funcioRegular el funcionament
nament de la Bibliotede la Biblioteca Pública Inca Pública Insular
sular d'Eivissa
d'Eivissa
Reglament de funcioRegular el funcionament
nament de la Bibliotede la Biblioteca Pública Inca Pública Insular
sular d'Eivissa
d'Eivissa
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QUART

NOU

Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut

QUART

NOU

Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut

QUART

