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Assumpte:  Moció sobre l’avantprojecte de Llei de Turisme de les Illes Balears  
 
Atès que el passat 5 de desembre de 2011 la Conselleria de Turisme i Esports del 
Govern de les Illes Balears va presentar l’avantprojecte de llei de Turisme de les Illes 
Balears. Vist que aquest avantprojecte, presumptament, pot afectar les competències 
del Consell de Mallorca així com també les de les corporacions locals i, sobretot, no 
s’ha possibilitat temps suficient a tots els sectors implicats (petits empresaris de 
l’oferta complementària, associacions, entitats i particulars) per tal que puguin 
presentar al·legacions.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que posi el text de l'avantprojecte de llei 

de turisme de les  Illes Balears a disposició de tota la ciutadania. Publicant-lo, de 
forma visible, perquè es pugui consultar fàcilment a la pàgina web del Govern. 

 
2. Que, tal com indica la llei de normalització lingüística, també es faci la publicació  

en llengua catalana. 
 
3. Sol·licitar que s’ampliï el termini de informació pública i que també es posi a 

informació pública la corresponent memòria econòmica, els estudis previs usats 
per a la redacció de l'avantprojecte i l'informe jurídic de la llei, especialment sobre 
la possible invasió de competències dels consells i ajuntaments. 

 
4. Sol·licitar informe dels serveis jurídics del Consell de Mallorca sobre 

l'avantprojecte de llei esmentat per tal de determinar possibles invasions en les 
competències pròpies de la institució. 

 
5. Que el Consell de Mallorca, en el cas d’invasió de les competències pròpies, 

demani al Govern de les Illes la retirada de l’avantprojecte. 
 
 
Palma, 2 de gener de 2012 
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