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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 1 de desembre
del 1998, s'aprovà la Llei de col•legis professionals de les Illes
Balears.
Palma, a 14 de desembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
LLEI DE COL•LEGIS PROFESSIONALS
DE LES ILLES BALEARS
Exposició de motius
I
Els ciutadans són partidaris que els col•legis
professionals serveixin decididament els interessos generals en la
seva tasca d'ordenar i vigilar l'exercici de la professió respectiva
a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. En l'evolució
de les corporacions professionals, sovint criticades pel seu
distanciament respecte dels problemes socials, sembla haver
arribat el moment en què la seva dimensió pública només pot
justificar-se institucionalment si es reforça el seu paper de
col•laboradores dels poders públics, i especialment de les
administracions públiques, i això tant en les tasques de regulació
i control de les activitats professionals com en altres funcions
d'interès general relacionades amb les respectives professions.
Aquests plantejaments els acull la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el moment d'emprendre la regulació de les
peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col•legis professionals
en aquells aspectes que la Constitució i l'Estatut d'Autonomia li
permeten intervenir normativament.
II
D’acord amb el que disposa l'article 11.11 de l'Estatut,
a la Comunitat Autònoma li corresponen les competències de
desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics
i professionals, que haurà d'exercir-les en el marc de la legislació
bàsica de l'Estat i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi.
D'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, el Parlament
de les Illes Balears, en aprovar la llei present, ha tengut en compte
no tan sols els límits dels articles 36 i 139 del text constitucional,
sinó també els que dimanen de l'aplicació del títol de
competències que en favor de les institucions centrals de l'Estat
estableix l'article 149.1.18ª de la Constitució en raó de què els
col•legis professionals participen limitadament de la naturalesa
d'administracions públiques, als efectes de garantir les bases del
règim jurídic de les corporacions professionals.

La manca d'una llei postconstitucional, que afronti de
forma acabada la definició d'allò que és bàsic en aquesta matèria, no
impedeix al legislador autonòmic el coneixement suficient de l'espai
de regulació del qual disposa, actualment acotat per la Llei 2/1974
de 13 de febrer -de la qual cal induir els aspectes de naturalesa
bàsica amb la guia que proporciona la jurisprudència del Tribunal
Constitucional-, amb les modificacions introduïdes per la normativa
estatal continguda a la Llei 74/1978, de 26 de desembre, la Llei
12/1983, de 14 d'octubre, el Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, i la
Llei 7/1997, de 14 d'abril. Necessàriament han de romandre fora del
poder normatiu de les Illes Balears les qüestions relatives a
l'exercici de les professions titulades, doncs la seva regulació
ultrapassa els límits del precepte estatutari abans esmentat.
III
Els col•legis professionals es caracteritzen
tradicionalment, i també en aquesta llei, com a corporacions de dret
públic. Això no suposa la seva incardinació en l’administració
pública, però dóna a entendre en la nostra cultura jurídica que
l’origen d’aquestes entitats és també públic i que les seves funcions
presenten una indubtable dimensió pública que propicia la
col•laboració amb els ens territorials per a la satisfacció dels
interessos generals. Des d’aquesta perspectiva, els col•legis
professionals regulats en aquesta llei no solament assoleixen els fins
essencials que els són propis - ordenació de la professió i defensa i
representació dels interessos generals i col•lectius de la professió-,
sinó que també es converteixen en ens col•laboradors del Govern i
de l’Administració de les Illes Balears i, eventualment, d’altres
administracions de les Illes Balears, de forma que es pugui predicar
d’aquells, fins i tot en alguns casos, la condició d’instruments per a
la consecució de determinats objectius quan la seva especial
vinculació amb interessos o sectors socials ho faci aconsellable.
IV
La present llei neix amb la voluntat de ser el marc
normatiu estable que ha de guiar les institucions autonòmiques en
la seva tasca de regulació i d’ordenació dels col•legis professionals
radicats a les Illes Balears. L'estructura del seu text delimita els
diversos blocs de qüestions objecte de regulació, d'acord amb
criteris de sistemàtica comunament acceptats.
Com a trets més significatius d’aquesta regulació poden
destacar-se els següents:
A) El reconeixement de la bifrontalitat típica dels col•legis
professionals, que implica la persecució de fins públics al costat de
fins de naturalesa privada o col•lectiva, i paral•lelament el
reforçament de la seva condició d’ens col•laboradors dels poders
públics, fent un èmfasi especial en aquelles funcions de major
rellevància social.
B) L’enfortiment dels mecanismes necessaris per tal que
les corporacions regulades en la present llei puguin perseguir amb
eficàcia els objectius de millora de la finalitat dels serveis
professionals i d’atenció als consumidors i usuaris. La participació
dels col•legis en la formació dels professionals és, des d'aquest punt
de vista, una preocupació del legislador de les Illes Balears.
C) L’dequació del procediment de creació de nous
col•legis professionals a les exigències derivades de la Constitució
i de l’Estatut d’Autonomia per garantir que la conversió d’una
determinada professió en professió col•legiada es realitza d’acord
amb l’interès general i és respectuosa amb els drets i llibertats
públiques consagrats a la Constitució.
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D) El desplegament de les prescripcions necessàries per
assegurar que l’estructura interna i el funcionament dels col•legis
professionals seran democràtics. La llei fomenta la participació
dels col•legiats en la direcció i gestió de les seves respectives
corporacions i assegura que les decisions de més transcendència
seran adoptades pels òrgans assemblearis.
E) L’adequació de l’organització col•legial a les
peculiaritats de les Illes Balears, atesos el nombre actual de
corporacions i de col•legiats, i la distribució d’aquests en el
territori. Aquesta directriu es manifesta en una doble direcció.
D’una banda s’estableix un model segons el qual només podran
constituir-se col•legis professionals d’àmbit territorial coincident
amb el de la Comunitat Autònoma, la qual cosa suposa renunciar
a un sistema de corporacions d’àmbit insular i al manteniment de
consells de col•legis o corporacions de segon grau per a
l’organització dels col•legis professionals d’àmbit insular que
s’haguessin constituït abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
D’altra banda, la llei assegura la presència suficient i
proporcionada de representants de les delegacions territorials en
les quals s’organitzi el col•legi professional.
F) La garantia del principi de legalitat tant en el control
dels estatuts col•legials com en l’exercici de la potestat
disciplinària; en aquest darrer cas la llei assegura la projecció, en
l’àmbit corporatiu, dels principis que regeixen l'exercici de la
potestat sancionadora de l'administració pública, inclosos els
aspectes de procediment.
G) La innovació en el sistema de recursos contra els
actes col•legials amb la introducció d’un recurs corporatiu
especial que reforça la imparcialitat de la seva resolució.
Capítol I. Disposicions generals.
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Capítol II. Constitució.
Article 3
1. La creació de nous col•legis professionals, que suposi l’extensió
de l’organització col•legial a professions diferents d'aquelles que ja
la posseeixen, requerirà llei del Parlament de les Illes Balears.
2. La proposta d’iniciativa legislativa podrà ser instada per la
majoria dels professionals interessats.
3. No es podrà constituir més d’un col•legi de la mateixa professió
dins l'àmbit territorial de les Illes Balears ni hi podrà haver col•legis
d'àmbit territorial diferent al de la Comunitat Autònoma.
Article 4
Els col•legis professionals que es constitueixin d'acord
amb aquesta llei adquiriran personalitat jurídica des de l’entrada en
vigor de les seves normes de creació i tendran capacitat d'obrar des
de la constitució dels seus òrgans de govern.
Article 5
1. Les denominacions dels col•legis professionals hauran de
respondre a la denominació de la professió que representen o a la de
la titulació que tenguin els membres que en formin part i no podran
ni coincidir, ni ser similars a la d'altres col•legis professionals
preexistents a l'àmbit territorial de les Illes Balears, ni induir a error
quant als professionals que els integren.
2. Sols les corporacions regulades en aquesta llei podran incloure en
la seva denominació les paraules "col•legi", "col•legi professional"
o "col•legi oficial".

Article 1

Capítol III. Relacions amb el Govern i l’Administració de les Illes
Balears.

Es regeixen per la llei present els col•legis professionals
que desenvolupen les seves activitats exclusivament en el territori
de les Illes Balears.

Article 6

Article 2

1. Els col•legis professionals es relacionaran amb el Govern i
l'Administració de les Illes Balears per mitjà de la conselleria
competent en la matèria objecte d’aquesta llei.

1. Els col•legis professionals són corporacions de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment
dels seus fins.
2. D’acord amb les lleis, el col•legis professionals actuaran com
a corporacions col•laboradores del Govern i de l’Administració de
les Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals, sense
perjudici de les funcions que tenguin atribuïdes en matèria de
representació i defensa dels interessos professionals dels
col•legiats.
3. Les corporacions regulades en aquesta llei subjectaran la seva
actuació al dret administratiu només quan exerceixin potestats
públiques.
4. L’estructura interna i el funcionament dels col•legis
professionals seran democràtics.

2. Pel que fa als continguts de cada professió, els col•legis
professionals es relacionaran amb la conselleria o les conselleries
les competències de les quals estiguin referides a la respectiva
professió.
Article 7
1. El Govern de les Illes Balears podrà delegar en els col•legis
professionals, previ acord o conveni, l'exercici de funcions
administratives relacionades amb les finalitats corporatives o amb
l'activitat professional dels col•legiats. La norma de delegació haurà
de determinar l'abast, el contingut, les condicions i la durada
d'aquesta, així com les formes de control que es reservi el Govern
de les Illes Balears i els mitjans materials i econòmics que, si
s'escau, s’atribueixin. Les delegacions hauran de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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2. Així mateix, podrà ser encomanada als col•legis professionals,
mitjançant el corresponent conveni, la realització d'activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis, que no impliqui dictar
resolucions.

e) Exercir la facultat disciplinària sobre els col•legiats.
f) Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.

Article 8

g) Aprovar els seus pressuposts i regular i exigir les
aportacions econòmiques dels membres que en formen part.

El Govern de les Illes Balears podrà subscriure amb les
corporacions professionals regulades per la present llei convenis
de col•laboració per a la realització d'activitats d'interès comú i
especialment per a la promoció d'actuacions orientades a la
defensa i promoció dels interessos generals.

h) Intervenir, com a mediador i en via d'arbitratge, en els
conflictes que per motius professionals se suscitin entre col•legiats
i, d'acord amb la normativa corresponent, entre els col•legiats i els
destinataris de les seves prestacions.

Capítol IV. Absorció, fusió, segregació i dissolució.

i) Visar els treballs professionals dels col•legiats en els
termes fitxats en les lleis i en els respectius estatuts.

Article 9.

j) Establir normes o barems d'honoraris amb caràcter
orientatiu, facilitant-ne la consulta pels ciutadans.
Es requerirà llei del Parlament de les Illes Balears per a:

1. La fusió de dos o més col•legis que pertanyin a diferent
professió mitjançant la constitució d'un de nou o l'absorció per un
d'ells d'altres preexistents.

k) Encarregar-se del cobrament dels honoraris
professionals a sol•licitud dels col•legiats, en els termes establerts
en els respectius estatuts.
l) Emetre dictàmens en matèria d'honoraris professionals.

2. La segregació d'un col•legi professional d'un altre o altres per
al qual des d'aquest moment s'exigeixi titulació diferent a la del
col•legi professional d'origen.
3. La dissolució d’un col•legi professional.
Capítol V. Fins essencials i funcions.
Article 10

m) Organitzar i desenvolupar activitats de formació i
perfeccionament per als seus col•legiats.
n) Col•laborar amb les universitats en la capacitació dels
futurs titulats i facilitar la incorporació d'aquests a l'activitat
professional mitjançant les accions formatives corresponents.
o) Facilitar a l'Administració de Justícia, de conformitat
amb la legislació processal, l'exercici de la funció pericial.

Són fins essencials dels col•legis professionals:
1. L'ordenació de l'exercici de la professió en el marc de la llei.
2. La defensa i la representació dels interessos generals de la
professió, especialment davant els poders públics.
3. La col•laboració amb les administracions públiques per a la
satisfacció dels interessos generals.

p) Organitzar serveis comuns de caràcter professional,
cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per
als col•legiats.
q) Dur a terme totes les actuacions que siguin favorables
per als interessos corporatius i s'encaminin al compliment dels fins
col•legiats.
r) Qualsevol altra que estableixi la legislació bàsica de

4. La defensa i la representació dels interessos col•lectius dels
professionals.

l'Estat.

Article 11

2. Els col•legis professionals exerciran les competències pròpies
amb autonomia dins dels límits de la llei i dels estatuts respectius.
L'exercici de les competències delegades s'adequarà al que prevegi
la norma de delegació.

1. Per al compliment dels seus fins, els col•legis professionals
exerciran les funcions següents:

Article 12
a) Regular i vigilar l'exercici de la respectiva professió.
b) Vetllar per l'ètica professional, fent complir les
normes deontològiques i col•laborant amb la protecció dels
usuaris dels serveis professionals.
c) Vetllar per l'adequat nivell de qualitat de les
prestacions professionals dels col•legiats, tot procurant el respecte
als drets i interessos legítims dels destinataris d'aquelles.
d) Adoptar les mesures que condueixen a evitar
l'intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat
il•legal.

En relació directa amb les administracions públiques de
les Illes Balears, els col•legis professionals acompliran les següents
funcions:
1. Exerciran les competències que rebin per delegació de les
esmentades administracions.
2. Informaran sobre els projectes i avantprojectes de normes que
elabori el Govern de les Illes Balears en matèria de col•legis
professionals, i seran oïts en el procediment d'elaboració de
disposicions de caràcter general que afectin directament els
interessos que representen.
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3. Col•laboraran amb les administracions públiques mitjançant la
realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració
d'estadístiques, participació en procediments d'arbitratge i
desenvolupament d'altres activitats relacionades amb els seus fins
que puguin ser sol•licitats pels òrgans competents.

2. En els casos de col•legiació obligatòria els estatuts no podran
establir requisits addicionals d’admissió dels que contempli
l’ordenament jurídic.

4. Col•laboraran amb les administracions públiques en la
realització d'activitats educatives, de formació tècnica, de
perfeccionament professional o similars, especialment quan no
tenguin exclusivament els col•legiats com a destinataris.

La participació dels col•legiats en l'organització i
funcionament dels col•legis professionals es desenvoluparà, com a
mínim, a través de les vies següents:

5. Donaran suport, en els termes en què s'acordi, a les activitats
administratives de planificació, promoció, divulgació i informació
en matèries que afectin els drets culturals, econòmics i socials dels
ciutadans.

Article 17

1. El dret de sufragi actiu i passiu per a l'elecció de membres dels
òrgans de govern.
2. El dret a promoure actuacions dels òrgans de govern mitjançant
iniciatives formulades d'acord amb els estatuts.

6. Participaran en els òrgans assessors o consultius de les
administracions públiques en els termes que prevegi la normativa
corresponent.

3. El dret a crear agrupacions representatives d'interessos específics
en el si dels col•legis, sotmesos en tot cas als òrgans de govern
d'aquests.

Article 13

4. El dret a remoure els titulars dels òrgans de govern mitjançant
vots de censura, en els termes fixats pels estatuts.

1. En el marc corresponent de la legislació sectorial, i d'acord amb
els estatuts respectius, les corporacions professionals regulades en
la llei present podran impartir cursos orientats a completar i
millorar la formació per a l'exercici de la respectiva professió,
amb el caràcter que legalment o reglamentàriament es determini.
2. En les activitats a les quals es refereix el punt anterior, així com
qualsevol altres de característiques similars, es respectaran els
drets i llibertats reconeguts a l'àmbit educatiu.

Article 18
Els membres dels col•legis professionals adequaran
l'actuació professional i corporativa als deures establerts en els
estatuts corresponents i en la normativa professional que els afecti.
Capítol VII. Estatuts col•legials.
Article 19

Article 14
A les seus i delegacions dels col•legis professionals es
prestarà el servei d'atenció al ciutadà en relació a les demandes
d'informació sobre les activitats corporatives i la prestació de
serveis professionals que puguin afectar-li i s’orientarà sobre els
procediments a seguir en els casos de queixes o reclamacions dels
usuaris dels serveis professionals.
Capítol VI. Drets i deures dels col•legiats.
Article 15
1. Seran admesos com a membres d'un col•legi professional els
qui posseeixin la titulació acadèmica o professional exigida i
reuneixin els requisits establerts a les normes de la Unió Europea,
a les lleis i als estatuts respectius.
2. La pertinença a un determinat col•legi professional serà
compatible amb l'exercici dels drets d'associació i sindicació,
d'acord amb la Constitució i les lleis.

1. Els col•legis professionals aprovaran els estatuts propis amb
autonomia, sense més limitacions que les que imposi la Constitució
i la resta de l'ordenament jurídic.
2. Els estatuts col•legials, en el marc de la llei present, regularan si
més no les qüestions següents:
a) La denominació, la seu, el domicili, l'àmbit territorial
i, si n'és el cas, les delegacions territorials dels col•legis.
b) Els drets i deures dels col•legiats.
c) Els requisits per a l'accés a la condició de col•legiat i les
causes de denegació, suspensió o pèrdua d'aquesta condició.
d) La denominació, la composició i la forma d'elecció dels
òrgans de govern, i els requisits necessaris per formar-ne part.
e) Les competències i el règim de funcionament dels
òrgans col•legials.

Article 16

f) El règim econòmic.

1. En els casos prevists per la legislació bàsica de l'Estat, és
requisit indispensable per a l'exercici de les professions
col•legiades trobar-se incorporat al col•legi professional
corresponent.

g) El règim disciplinari.
h) El sistema d'impugnació i de revisió de les resolucions
dels òrgans de govern.
i) El règim de dissolució.
j) El procediment de visat, si n’és el cas.
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3. Els estatuts atribuiran la representació del col•legi al degà, al
president, al síndic o al càrrec equivalent.
Article 20

2. Els estatuts de cada col•legi professional, directament o per
remissió als estatuts generals de la respectiva professió,
especificaran i detallaran el quadre d'infraccions previst al punt
anterior, i les classificaran en molt greus, greus i lleus.

1. Cada col•legi professional comptarà amb un òrgan assembleari
integrat per tots els col•legiats o pels compromissaris elegits
democràticament segons els estatuts respectius, el qual serà el
màxim representant de la voluntat corporativa i al qual
correspondrà, en tot cas, l'aprovació dels estatuts, de la normativa
electoral i del pressupost.

Article 24

2. La direcció i l'administració de cada corporació correspondrà a
un òrgan col•legiat de caràcter executiu, els membres del qual
hauran de ser elegits per tots els col•legiats.

b) Els òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el
procediment sancionador.

3. En regular la composició dels òrgans col•legiats de caràcter
executiu i consultiu, els estatuts hauran d'assegurar la presència
suficient i proporcionada de representants de les delegacions
territorials en les quals s'organitzi el col•legi professional.

1. A més del que disposa l'article anterior, els estatuts col•legials
contendran en matèria disciplinaria, com a mínim, les previsions
relatives a les qüestions següents:
a) Les sancions aplicables als diversos tipus d'infraccions.

c) Les regles generals que ha de seguir el procediment
sancionador.
d) Els terminis de caducitat del procediment i de
prescripció de les infraccions i les sancions.

Article 21

2. D'acord amb allò que es disposa a la lletra c) del punt anterior, la
regulació dels procediments respectarà:

1. Els col•legis professionals comunicaran a la conselleria
competent en aquesta matèria en els termes que es determinin
reglamentàriament:

a) La deguda separació entre les fases instructora i
sancionadora.

a) El text oficial dels estatuts i les modificacions que s'hi
facin.

b) L'existència d'un tràmit d'audiència al presumpte
responsable.

b) Les persones que integren els òrgans de govern
corresponents i els canvis d’aquestes que s’hi facin.

3. La suspensió en l'exercici de la professió només es podrà acordar
en virtut d'infracció greu o molt greu i l’expulsió del col•legi
professional en virtut d’infracció molt greu.

2. Els estatuts se sotmetran al control de legalitat. Si el superen,
s'inscriuran en el Registre de Col•legis Professionals i es
publicaran al Butlletí oficial de les Illes Balears.

Article 25

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment d'aprovació
dels estatuts.
Capítol VIII. La potestat disciplinària i el règim jurídic.
Article 22
1. La potestat disciplinària dels col•legis professionals sobre els
col•legiats que incorrin en infracció en l'exercici de la seva
professió o en la seva activitat corporativa es desenvoluparà
d'acord amb els principis que regeixen la potestat sancionadora de
les administracions públiques i que per la seva naturalesa siguin
aplicables a les corporacions regulades a la llei present.
2. Ningú no podrà ser sancionat disciplinàriament sense que no
s’hagi tramitat el procediment corresponent.
Article 23
1. Són infraccions:
a) Les vulneracions de les normes deontològiques de la
professió.

1. Els actes i resolucions dels col•legis professionals subjectes al
dret administratiu seran objecte de recurs ordinari davant l'òrgan
superior jeràrquic que determinin els respectius estatuts, d'acord
amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
2. Això no obstant, els estatuts col•legials podran atribuir la
competència per resoldre el recurs ordinari a un òrgan col•legial
dotat d'autonomia funcional.
3. El recurs ordinari podrà ser substituït en els estatuts col•legials
per un recurs corporatiu especial, de caràcter potestatiu, que haurà
d'interposar-se, en el termini d'un mes, davant la Comissió Mixta de
Garanties de la conselleria competent en la matèria de col•legis
professionals.
4. La Comissió Mixta de Garanties, que estarà integrada, en cada
cas, per tres membres del col•legi professional del qual emani l'acte
impugnat i per tres representants de l'Administració de les Illes
Balears, actuarà amb autonomia funcional i resoldrà les
impugnacions d'acord amb criteris d'imparcialitat.
Article 26

b) Les vulneracions de les normes dictades en matèria
d'ordenació de l'exercici professional i de les activitats
corporatives.

Correspon al Govern de les Illes Balears la competència
per resoldre els recursos ordinaris que s'interposin contra els actes
col•legials que hagin estat dictats en l'exercici de competències
delegades per aquest.
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Article 27

Disposició addicional tercera

1.Contra els actes que resolguin el recurs ordinari o el recurs
corporatiu regulat a l'article 25.3 de la llei present, i també contra
els actes i resolucions dels col•legis subjectes al dret administratiu
que posin fi a la via administrativa es podrà interposar el recurs
contenciosoadministratiu en els termes establerts a la legislació
reguladora d'aquesta jurisdicció.

Els col•legis professionals regulats a la llei present
tendran, en els consells generals de les seves respectives
professions, la intervenció que la legislació de l'Estat els assigni.

2. La interposició del recurs extraordinari de revisió, la revisió
d'ofici i el règim dels actes presumptes dels col•legis
professionals, es regiran d'acord amb allò que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, ja esmentada.

Disposició addicional quarta
Els col•legis oficials de funcionaris que exerceixin
exclusivament les seves activitats en el territori de les Illes Balears
es regiran per les seves normes específiques i, supletòriament, pel
que disposa la llei present.
Disposició addicional cinquena

Article 28
Perquè produeixin efectes jurídics, els estatuts
col•legials, les disposicions deontològiques o d'ordenació de
l'exercici professional i les normes electorals que dictin els
col•legis professionals regulats en aquesta llei s'hauran de publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Capítol X. Registre de Col•legis Professionals.
Article 29
1. Es crea el Registre de Col•legis Professionals com a instrument
de publicitat de les dades i de les actuacions de les corporacions
professionals regulades en aquesta llei.
2. En els termes que reglamentàriament s'estableixin accediran al
registre:
a) Els estatuts dels col•legis professionals i les
modificacions que s'hi facin.
b) Els reglaments de règim interior i les modificacions
que s'hi facin.

En els procediments d'elaboració de les disposicions
reglamentàries que desenvolupin directament la llei present es
donarà audiència prèvia als col•legis professionals afectats.
Disposició addicional sisena
El Govern de les Illes Balears vetllarà perquè, en els casos
en què legalment correspongui, estiguin incorporats al respectiu
col•legi professional els funcionaris i el personal laboral de les
administracions públiques de les Illes Balears que desenvolupin
activitats professionals que tenguin com a destinataris immediats els
particulars.
Disposició addicional setena.
No obstant el que disposa l’article 3.3 de la llei present,
podran conservar la seva organització actual els col•legis
professionals d’àmbit insular que s’haguessin constituït abans de
l’entrada en vigor d’aquesta llei i estiguin integrats en un consell
col•legial d’àmbit autonòmic. En tot cas, les funcions a què es
refereix l’article 12 d’aquesta llei seran duites a terme preferentment
per mitjà del consell col•legial d’àmbit autonòmic, d’acord amb el
que reglamentàriament es determini.

c) Les persones que en cada moment integrin els òrgans
de govern.

Disposició transitòria

d) Els actes que per disposició legal o reglamentària
hagin de ser objecte d'inscripció o d'anotació.

Els col•legis professionals actualment existents a les Illes
Balears compliran les obligacions registrals que dimanen de la llei
present i hi adaptaran el estatuts, en el termini de sis mesos, comptat
a partir de la publicació del reglament general a què fa referència la
disposició final primera d’aquesta llei.

Disposició addicional primera
1. Les delegacions o demarcacions de col•legis professionals
d'àmbit supraautonòmic, que disposin d'òrgans de govern elegits
democràticament pels col•legiats residents a les Illes Balears,
tendran la mateixa consideració que les corporacions regulades a
la present llei per actuar com a col•laboradores del Govern i de
l’Administració de les Illes Balears, als efectes del que disposen
els articles 7, 8 i 12 d’aquesta llei.

Disposició final primera
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, en el
termini de sis mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor de la
llei present, dicti el reglament general per a l'aplicació d'aquesta.
Disposició final segona

2. El Govern de les Illes Balears promourà que les delegacions o
demarcacions a les Illes Balears de col•legis d'àmbit
supraautonòmic adoptin les mesures necessàries per a la prestació
del servei d'atenció al ciutadà previst a l'article 14 d'aquesta llei.
Disposició addicional segona
Les delegacions o demarcacions de col•legis
professionals d'àmbit supraautonòmic podran segregar-se per
constituir col•legis independents.

La llei present entrarà en vigor al mes de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Seu del Parlament, a 10 de desembre del 1998.
La secretària primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 1 de desembre
del 1998, s'aprovà la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
B)
LLEI DE CONSELLS ESCOLARS
DE LES ILLES BALEARS
Exposició de motius
La Constitució Espanyola a l'article 9.2 atribueix als
poders públics la responsabilitat de facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Igualment l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu
article 9, estableix com a finalitat pròpia de les institucions
d'autogovern la promoció de la participació de tots els ciutadans
de les Illes Balears en els aspectes esmentats.
Per altra banda, la Constitució a l'article 27.5 estableix
que: “Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació
mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb
participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de
centres docents". Per la seva part, l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears a l’article 15 reconeix a les Illes Balears el dret a
desenvolupar legislativament i executar l'ensenyament en tota la
seva extensió, nivells, graus i modalitats, en concordança amb la
Constitució i la legislació d'àmbit estatal al respecte. També
l'Estatut a l'article 14 estableix la competència exclusiva de les
Illes Balears per a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears.
Així mateix, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Derecho a la Educación, estableix a l’article 34 que
"En cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo Escolar para
su ámbito territorial, cuya composición y funciones serán
reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma
correspondiente que, a efectos de la programación de la enseñanza,
garantizará en todo caso la adecuada participación de los sectores
afectados". D'igual manera l'article 35 d'aquesta llei orgànica
determina la capacitat dels poders públics per establir consells
escolars d'àmbits territorials diferents a l'anterior i regular-ne el
funcionament.
En tots aquests preceptes legals troba la seva base la llei
present, l'objectiu de la qual és la instrumentació d'uns òrgans
col•legiats a través dels quals es faci efectiva la participació
necessària dels sectors socials en la programació de l'ensenyament
a les Illes Balears.
La participació social que aquesta llei possibilita no
representa únicament l'assumpció d'unes disposicions normatives,
sinó que, per damunt de tot, suposa l'intent d'assegurar la
configuració, a través precisament d'aquesta participació, d'un
sistema educatiu concebut des de la realitat de les Illes Balears i
adaptat a les nostres característiques i necessitats específiques.

A través dels consells escolars regulats en la present llei
s'arbitren mesures de participació que eviten la dispersió i
augmenten l'eficàcia de la intervenció dels diferents sectors socials
que, a partir de l'aplicació d’aquesta llei, comptaran amb una via
institucional idònia que contribuirà a afavorir l'equilibri necessari i
dinàmic entre la societat i el procés educatiu.
Els organismes de participació que aquesta llei estableix
es basen en un criteri comú: la diversitat de les qüestions educatives
i la diversitat d'àmbits d'incidència a què afecten i pels quals són
afectades. L'efectivitat de la participació depèn en gran mesura de
la proximitat de les necessitats a satisfer i de la identificació amb el
procés educatiu, derivada de sentir-s'hi directament implicats. Per
aquest motiu, i d'acord amb el principi de descentralització, aquesta
llei estableix tres nivells de representació que es corresponen amb
tres tipus d'organismes de participació, relacionats amb els àmbits
territorials i administratius propis de les Illes Balears.
En primer terme, es crea el Consell Escolar de les Illes
Balears, màxim organisme consultiu en matèria d'ensenyament no
universitari dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i organisme
superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats.
Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a
aspectes globals relatius a l'àmbit de les Illes Balears, vinculats
directament a la programació general de l'ensenyament no
universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva
composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una
àmplia representació ponderada dels interessos socials i
professionals de les Illes Balears en el camp de l'educació. Sembla
coherent, vistes les funcions que li són atribuïdes, que aquest
organisme gaudeixi del màxim nivell d'autonomia, en el marc de
l'Administració de les Illes Balears, per tal de garantir l'objectivitat
i la independència de les seves actuacions.
En segon terme, es configuren els consells escolars
insulars, que volen donar resposta a les necessitats específiques
derivades de les particularitats de la distribució territorial de les Illes
Balears i més concretament a les derivades de la insularitat.
En tercer lloc, la necessitat d'arbitrar mesures de
participació social a un nivell més proper als centres escolars
aconsella propiciar la participació dels sectors que integren la vida
municipal. En aquest sentit, la configuració dels consells escolars
municipals n'assegura una via de participació efectiva.
En resum, aquesta llei vol definir i conformar un marc que
garanteixi vies de participació efectiva dels sectors implicats en
l'educació, amb tota la riquesa que suposa la diversitat d'interessos
que conflueixen en la programació de l'ensenyament no universitari.
El model de participació establert per aquesta llei ajusta la realitat
dels sectors diferents amb la realitat dels àmbits territorials concrets
que defineixen la nostra comunitat autònoma per extreure'n les
millors i majors possibilitats de contribuir a un ensenyament no
universitari que doni una resposta qualitativa a les necessitats
educatives específiques de les Illes Balears.
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Títol I. Disposicions generals.

Títol II. Dels consells escolars de les Illes Balears.

Article 1.

Capítol I. El Consell Escolar de les Illes Balears.

És objecte d'aquesta llei instrumentar la participació
efectiva de tots els sectors socials afectats en la programació
general de l'ensenyament no universitari a l'àmbit de les Illes
Balears.

Article 4.

Article 2.
Els organismes de consulta, de participació i
d’assessorament en la programació general de l'ensenyament no
universitari són:
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El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme
superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la
programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes
Balears.
Article 5.

1. El Consell Escolar de les Illes Balears.

El Consell Escolar de les Illes Balears exercirà les seves
funcions amb l'autonomia necessària per tal de garantir la seva
objectivitat i independència.

2. Els consells escolars insulars.

Article 6.

3. Els consells escolars municipals.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat
preceptivament sobre els assumptes següents:

Article 3.
La programació general de l'ensenyament no universitari
a les Illes Balears s’orientarà fonamentalment a la consecució dels
objectius següents:
1. Determinació específica de les places escolars que hagin de ser
creades, substituïdes o suprimides a les illes, comarques,
municipis i zones de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aconseguir
l'accés de tots els seus habitants als nivells educatius, culturals i
esportius que els permetin la seva realització personal i social, i la
promoció, amb aquesta finalitat, de les accions precises per
compensar les deficiències d'oportunitats educatives.

1. Les bases i els criteris per a la programació general de
l'ensenyament no universitari a les Illes Balears a què fa referència
l'article 3 d'aquesta llei.
2. Els criteris de contingut dels avantprojectes de llei que en matèria
educativa el Govern de les Illes Balears es proposi d’elevar al
Parlament per a la seva aprovació.
3. Els criteris bàsics de les normes reglamentàries elaborades pel
Govern de les Illes Balears en execució de les lleis que en matèria
educativa hagi aprovat el Parlament.
4. La creació de centres docents experimentals de règim especial.

2. Elaboració dels programes escolars i de les orientacions
pedagògiques generals en els nivells corresponents dins el marc
dels ensenyaments mínims establerts per l'Estat.
3. Promoció de la consciència d'identitat pròpia, mitjançant la
investigació, la difusió i el coneixement del patrimoni lingüístic,
històric i cultural del poble de les Illes Balears, amb especial
atenció a l'aplicació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears.
4. Diagnòstic de les necessitats reals de l'ensenyament no
universitari i fixació de les prioritats i dels criteris adequats en la
seva atenció per millorar-ne la qualitat en tots els aspectes.
5. Determinació dels objectius referents a la situació, la
construcció i la renovació dels centres docents.
6. Organització de l'ensenyament no universitari a la renovació
pedagògica, a la formació permanent del professorat i a la política
de personal.
7. Realització gradual d'un model d'educació democràtica,
científica, crítica, polivalent, no discriminatòria, defensora dels
principis ètics, al qual puguin tenir accés tots els alumnes de les
Illes Balears.
8. Impuls de la integració plena dels centres escolars al seu entorn
geogràfic, socioeconòmic i cultural.

5. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
6. Els plans de renovació i d'innovació educativa i els de formació
permanent del professorat.
7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar
la qualitat de l'ensenyament no universitari i a millorar-ne
l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a
compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
8. Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de
la concertació amb els centres privats, dins el marc de les Illes
Balears.
9. Les bases generals de la política de beques i d'ajudes a l'estudi,
d'acord amb les competències de les Illes Balears.
10. Les propostes de convenis o acords amb altres administracions
autonòmiques o amb l’Estat que afectin l’àmbit de l’educació.
11. Qualsevol altre assumpte que la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports li sotmeti a consulta.
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Article 7.
El Consell Escolar de les Illes Balears, a iniciativa
pròpia, podrà elevar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
propostes en relació amb els assumptes que figuren a l'article
anterior i també sobre els següents:
1. Compliment de les normes legals en els centres públics i
privats.

d) Un representant del personal administratiu i de serveis
dels centres docents, proposat per les seves centrals i associacions
sindicals en proporció a la seva representativitat.
e) Dos representants titulars de centres privats, proposats
per les organitzacions corresponents en proporció a la seva
representativitat.
f) Dos representants proposats per les diferents centrals i
organitzacions sindicals.

2. Orientacions pedagògiques i metodològiques.
3. Renovació pedagògica.

g) Dos representants proposats per les diferents
organitzacions patronals.

4. Formació i perfeccionament del professorat.

h) Quatre representants de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, proposats pel conseller.

5. Avaluació del rendiment del sistema educatiu.
6. Règim dels centres docents.
7. Funcionament de l'administració educativa.
8. Política de personal.

i) Un representant del personal de l'administració
educativa, proposat pel conseller d'Educació, Cultura i Esports.
j) Els presidents dels consells escolars insulars.
k) Cinc representants de l'administració local, proposats
per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

9. Política de construcció i rehabilitació de centres escolars.
10. Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de
l'ensenyament no universitari i amb el dret fonamental consagrat
a l’article 27 de la Constitució.

l) Un representant de la Universitat de les Illes Balears,
proposat pel rector d'aquesta institució.
m) Cinc personalitats de prestigi reconegut en el camp de
l'educació, proposades pel conseller d'Educació, Cultura i Esports.

Article 8.
1. El Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà anualment una
memòria sobre les actuacions realitzades, d'acord amb els articles
3, 6 i 7 d’aquesta llei.

n) Un representant dels col•legis professionals, a proposta
dels seus òrgans de govern.
3. Els vocals membres del Consell Escolar de les Illes Balears seran
nomenats per ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports.

2. El Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà i ferà públic,
amb caràcter bianual, un informe sobre l’estat del sistema educatiu
a les Illes Balears. Aquest informe serà elaborat per la comissió
permanent i aprovat per la majoria absoluta del ple del Consell
Escolar de les Illes Balears.

4. El Consell Escolar de les Illes Balears serà presidit per un
president nomenat pel Consell de Govern de les Illes Balears, a
proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esports, d'entre
personalitats de prestigi reconegut en el món de l'educació.

El reglament del Consell Escolar de les Illes Balears
establirà el contingut de l’informe, el procediment de la seva
elaboració i els terminis i forma de presentació d’esmenes.

El càrrec de president del Consell Escolar de les Illes
Balears, a tots els efectes, serà assimilat a alt càrrec de
l'Administració de les Illes Balears, amb categoria de director
general.

Article 9.
1. El Consell Escolar de les Illes Balears és constituït per un
president, un vicepresident, un secretari i trenta-nou vocals.

El president del Consell Escolar de les Illes Balears
prendrà possessió del seu càrrec davant el president del Govern de
les Illes Balears.

2. Seran vocals del Consell Escolar de les Illes Balears:

5. El vicepresident serà nomenat pel conseller d'Educació, Cultura
i Esports.

a) Sis representants del professorat dels nivells educatius
de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per
les associacions i els sindicats de docents en proporció a la seva
representativitat i entre els sectors públic i privat de
l'ensenyament.
b) Quatre pares o mares d'alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d'associacions de mares i pares
d'alumnes, en proporció a la seva representativitat.
c) Dos alumnes d'ensenyament no universitari, proposats
per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnes,
d'acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva
representativitat.

6. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears serà nomenat
pel conseller d'Educació, Cultura i Esports. Serà detentor d'aquest
càrrec el cap de la secretaria tècnica del Consell Escolar de les Illes
Balears que haurà de ser un funcionari de grau superior, adscrit a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
7. La secretaria tècnica del Consell Escolar de les Illes Balears serà
l'únic òrgan administratiu de caràcter permanent d'aquest organisme
i haurà de ser dotada dels mitjans i personal suficients per complir
adequadament les seves funcions per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. Els membres de la secretaria tècnica,
excepció feta del secretari, no formaran part del Consell Escolar de
les Illes Balears.
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Article 10.

Article 12.

1. El nomenament del vicepresident i dels vocals del Consell
Escolar de les Illes Balears s'efectuarà per un període de quatre
anys. La meitat dels vocals del Consell Escolar, contemplada per
excés, serà renovada cada dos anys, amb l’excepció dels
presidents dels consells escolars insulars, amb possibilitat de nova
designació per a períodes successius.

1. El Consell Escolar de les Illes Balears funcionarà en ple, en
comissió permanent i en comissions específiques.

2. El vicepresident i els vocals del Consell Escolar de les Illes
Balears cessaran en els seus càrrecs per alguna de les causes
següents que seran reglamentàriament regulades:

3. La comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears
serà integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari i per un
nombre de membres que es determinarà reglamentàriament, elegits
pel ple, amb la garantia de la representació proporcional dels
sectors.

a) Renúncia.
b) Defunció.
c) Finalització del termini del seu nomenament.

2. El ple del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat
amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades a l'article 6
d'aquesta llei.

Correspon a la comissió permanent:
a) Designar les ponències que seran sotmeses a la seva
deliberació, a la de les comissions específiques i a la del ple.

d) Incompatibilitat sobrevinguda.
b) Distribuir el treball entre les comissions específiques.
e) Incompliment greu de les seves funcions.
f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.
g) Incapacitat declarada per resolució judicial.
h) Pèrdua de la condició de representant de l'organisme
que l’ hagués proposat.

c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú
sotmetre al conseller d'Educació, Cultura i Esports.
4. Les comissions específiques tendran com a objectiu l'estudi dels
temes que els siguin encomanats pel president del Consell Escolar
de les Illes Balears, en l'exercici de les seves funcions. El nombre
dels seus integrants, la seva composició i el seu funcionament es
determinaran reglamentàriament.

i) Pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes
Balears.

Article 13.

Article 11.

1. El Consell Escolar de les Illes Balears es regeix, quant al
funcionament, pel seu propi reglament i per les normes establertes
per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre
òrgans col•legiats. El Consell Escolar de les Illes Balears s'ha de
reunir en ple dues vegades a l'any, com a mínim, i igualment, totes
les vegades que hagi d'informar preceptivament d'acord amb la llei
present i sempre que ho sol•licitin una tercera part dels membres.
2. El ple del Consell Escolar de les Illes Balears es podrà reunir de
forma itinerant als diferents territoris insulars de les Illes Balears.

1. Són funcions del president del Consell Escolar de les Illes
Balears:
a) La representació del Consell Escolar de les Illes
Balears.
b) La direcció d'aquest organisme, la convocatòria i la
presidència de les sessions del ple, de la comissió permanent i de
qualssevol comissions del Consell Escolar de les Illes Balears que
s'escaiguin. No obstant això, el president podrà delegar la
presidència d’alguna comissió que es creï en el si del Consell
Escolar, en algun vocal, per fer més operatives les sessions de
treball.

3. El Consell Escolar de les Illes Balears tendrà accés, en l'exercici
de les seves funcions, mitjançant la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esports, a la documentació i a la informació generades pels centres
docents, públics i privats, i per tots els organismes, els serveis i les
instal•lacions de les administracions educatives o que siguin
finançades amb fons públics.

c) Les que siguin determinades reglamentàriament.
2. Correspon al secretari del Consell Escolar de les Illes Balears
l'exercici de les funcions d'assistència amb veu i sense vot a les
sessions, la dació de fe i la custòdia de la documentació, així com
aquelles altres que siguin determinades reglamentàriament.

4. L’accés a la referida informació haurà de garantir la reserva i la
seva confidencialitat, així com respectar el dret a la intimitat de les
persones.
5. Els membres del Consell Escolar de les Illes Balears tendran dret
a la percepció, en el seu cas, d'indemnitzacions per despeses de
desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a
terme, d'acord amb les disposicions que reglamentàriament es
determinin.
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Article 14.

Disposició final primera.

1. El Consell Escolar de les Illes Balears comptarà amb els mitjans
personals i materials necessaris per al compliment de les seves
funcions.

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, dins
l'àmbit de la seva competència, dicti les disposicions que siguin
necessàries per aplicar i desplegar aquesta llei.

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears per habilitar els crèdits
necessaris per al funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears.

Disposició final segona.

Capítol II. Dels consells escolars insulars.

En el termini de sis mesos, després de la seva constitució,
el Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà una proposta de
reglament de funcionament que serà presentada al Govern de les
Illes Balears per a la seva aprovació.

Article 15.
Disposició final tercera.
Els consells escolars insulars són els organismes de
consulta i de participació en la programació general de
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de cada una
de les illes que integren les Illes Balears, d'acord amb
l'organització territorial derivada de l'article 5 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

La llei present entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Seu del Parlament, a 10 de desembre del 1998.
La secretària primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Article 16.
Els consells escolars insulars tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes
Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de
representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i
del personal d'administració i de serveis no sigui inferior a un terç
dels components d'aquest consell.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Capítol III. Dels consells escolars municipals.
Article 17.
1. Els consells escolars municipals són els organismes de consulta
i de participació dels sectors afectats en la programació de
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.
2. En els municipis en què existeixi un sol centre escolar serà
potestativa la constitució del consell escolar municipal.
Article 18.
Els consells escolars municipals tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes
Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de
representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i
del personal d'administració i de serveis no sigui inferior a un terç
dels components d'aquest consell.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6038/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
nitrògen líquid a Menorca. (Mesa de 16 de desembre del 1998).
Palma, a 15 de desembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Disposició addicional.

A)

El Consell Escolar de les Illes Balears es constituirà
vàlidament quan s'hi hauran integrat, com a mínim, dos terços dels
seus components.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

Disposició transitòria.
Les entitats, organismes i institucions a què es refereix
l’article 9 de la llei present, procediran a comunicar els seus
representants dins els quinze dies següents al de la notificació per
part de l’Administració de les Illes Balears.

Atès que els menescals i ramaders de Menorca s'han de
subministrar de nitrogen líquid a Mallorca o be d'empreses privades
de Menorca que puguin tenir.
Atès que el nitrogen líquid és imprescindible per a
conservar "las pajuelas" (semen) i poder fer les inseminacions amb
garanties.
per quin motiu no s'ha intal•lat encara un dipòsit de
nitrogen líquid a l'illa de Menorca?
Palma, a 14 de desembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l'emissari submarí d'Es Codolar
(Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de l'EDAR de Sant
Jordi Ca'n Bossa. (Mesa de 16 de desembre del 1998).
Palma, a 16 de desembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent.
Proposició no de Llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
a renunciar a la construcció d'un emissari submarí per donar sortida
a les aigües depurades procedents de l'EDAR de Sant Jordi-Ca'n
Bossa, al municipi de Sant Josep (Eivissa).
2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
a dur a terme un projecte de reutilització plena de les aigües
procedents de l'EDAR de Sant Jordi-Ca'n Bossa, prenent com a base
el pla elaborat per la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Medi Ambient l'any 1994.
Palma, a 9 de desembre del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El Diputat:
J. Bosco Gomila

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Fa unes setmanes s'ha conegut el projecte de l'IBASAN
de construir un emissari submarí a fi d'evacuar les aigües
depurades procedents de l'EDAR de Sant Jordi Ca'n Bossa al
terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia (illa d'Eivissa). El
pressupost de l'esmentada obra podria ascendir a més de 171
milions de pessetes.
Tal i com es contempla al projecte bàsic, el punt
d'abocament de l'esmentat emissari submarí s'ubicaria a l'alçada
d'Es Codolar, enfront de la Reserva Natural de Ses Salines i no
lluny de la zona actualment els estanys de Ses Salines.
La pretensió de dur a terme un projecte amb uns riscs tan
evidents per a una zona d'altíssim valor ecològic, com són Ses
Salines d'Eivissa, resulta encara més sorprenent si es té en compte
que el propi Govern compta des de fa temps amb solucions
alternatives molt més racionals per donar sortida a les aigües
procedents de l'EDAR de Sant Jordi.
Concretament, l'any 1994 es va elaborar per part de la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi Ambient un
avantprojecte de l'anomenat "Pla de Reutilització de les aigües
tractades per l'EDAR de Sant Jordi Ca'n Bossa. Aquest pla
consistia en la reconversió de l'esmentada EDAR a fi de permetre
el tractament terciari de les aigües i, posteriorment, destinar-les a
ús agrícola pràcticament sense restriccions. El pressupost d'aquest
pla de reutilització es xifrava en uns 51 milions de pessetes, és a
dir, un cost molt inferior al que suposaria l'emisari submarí.
Donats els greus riscos que suposaria la construcció d'un
emissari submarí de les característiques abans esmentades per
donar sortida de les aigües procedents de l'EDAR de Sant Jordi
Van Bossa; i, a la vegada els més que evidents avantatges de tota
mena -ambientals, econòmiques, d'optimització de recursos
hídrics- d'una alternativa basada en la plena reutilització de les
esmentades aigües.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6018/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a utilització de les "Empreses de Treball
Temporal" per part de l'Administració Pública, amb qualificació de
tramitació davant la comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 16 de
desembre del 1998).
RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a construcció d'una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes Balears,
amb sol•licitud de qualificació de tramitació davant la comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de desembre del 1998).
RGE núm. 6037/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació de Parcs en les ciutats de les Illes
Balears, amb qualificació de tramitació davant la comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de desembre del 1998).
Palma, a 16 de desembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Comissió.
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El Congrés de Diputats de l'Estat Espanyol aprovà per
unanimitat, el passat 25 de març la següent proposició no de llei:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
emita instrucciones a la Administración central i periférica del
Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras de la
Seguridad Social, así como las empresas públicas y concertadas de
unos y otras dependientes, a fin de que empleen los servicios del
INEM para las contrataciones temporales de carácter estacional,
becas, campañas contra incendios, etc., que debieran realizar,
excluyéndose la utilización de las empresas de trabajo temporal".
Tot i que aquest acord es refereix exclusivament a
l'Administració de l'Estat i als organismes i empreses que hi estan
vinculats (en cap moment no fa referència a les administracions
locals i autonòmiques), sembla obvi que l'esperit d'aquesta
proposta és la voluntat de garantir que els llocs de treball
directament o indirectament creats per l'Administració no es vegin
perjudicats per les precàries condicions (salarials, d'estabilitat, de
costos socials) que generen les empreses de treball temporal.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent,
Proposició no de Llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a que cursi instruccions a l'Administració de la
Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms, empreses
públiques i societats anònimes participades, a fi que utilitzin els
serveis de l'INEM per a les contractacions temporals de caràcter
estacional, beques, campanyes contra incendis, etc., excloent la
utilització de les empreses de treball temporal.
2.- En el mateix sentit el Parlament de les Illes Balears
recomana als Consells Insulars i Ajuntaments de les Illes Balears
a que utilitzin els serveis de l'INEM per a les contractacions
temporal de caràcter estacional, excloent la utilització de les
empreses de treball temporal.
Palma, a 9 de desembre del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A les Illes, a més de sofrir el parc mòbil més alt de l'Estat
en proporció a la població, cal afegir la voluminosa flota de
companyies de lloguer a rent a car i els milers de vehicles temporals
que porten els turistes amb els vaixells de les empreses marítimes
de transport.
L'objectiu final d'aquesta proposta seria pacificar el
trànsit. Aquesta estratègia implica primordialment recuperar el
carrer, uns carrers que abans de l'eclosió automobilística eren de les
persones i ara hi ha un 90% d'espai conquerit pels vehicles de trànsit
a motor. La preservació del carrer com espai de convivència i suport
d'activitats ciutadanes ha d'esser l'objectiu central de la planificació
urbana.
Per tot això el Grup parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de Llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar i presentar al Parlament per al seu debat, en un termini
màxim de sis mesos, un projecte per tal d'implementar la
construcció d'una xarxa de vials per a la bicicleta, atenent als
següents objectius globals:
1.- Oferir als habitants de les Illes una xarxa de vials per
a bicicletes amb elevada seguretat per als desplaçaments per motius
laborals i d'oci, alternativa o complementària al model actual de
transport amb cotxe privat.
2.- Donar servei per als desplaçaments pendulars diaris
entre els nuclis urbanitzats periurbans i entre el centre i la perifèria,
de manera que els usuaris de la bicicleta tenguin accés a través de
vies adequades i segures al major nombre possible de punts
potencials d'origen i destí (centres educatius, instal•lacions
esportives, cultural o d'oci, estacions de transport públic, etc.)
3.- Oferir també la xarxa de vials per a bicicletes per
camins i zones rurals que comuniquin els pobles entre ells i
accedeixin a espais naturals d'interès, cercant maneres escaients de
coexistència amb els vehicles a motor i mètodes de segregació
viària i senyalització prioritària per les bicicletes.
4.- Oferir vies per a la pràctica del cicle esportiu i el
cicloturisme per la major extensió possible dels territoris illencs,
sobretot les zones de més perill de trànsit, tenint en compta que el
ciclisme amateur i semi-professional ja ha arribat a les Illes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació del
Territori.
La popularització de l'ús de la bicicleta la darrera dècada
juntament amb una major sensibilització de la majoria de les
persones per les qüestions mediambientals, han incrementat els
darrers anys una major demanda d'infraestructures i vies per
desplaçar-se en bicicleta.
La bicicleta és un símbol constantment reivindicat pels
moviments ecologistes com el vehicle idoni per al desplaçament
en les ciutats, i també com alternativa a la tirania dels cotxes
particulars i els greus impactes ambientals derivats del consum de
combustibles fòssils: contaminació atmosfèrica per CO2, que
incrementa el canvi climàtic i l'efecte hivernacle; expulsió de
residus de metalls pesants en les restes dels carburants no cremats,
contaminació acústica, l'enorme volum que colonitza l'espai públic
del carrer, etc.

5.- Fomentar un turisme diferent, actiu i més respectuós
amb l'enyorn, amb unes altres motivacions en harmonia amb la
naturalesa, en contraposició al turisme massiu de sol i platja
costaner.
6.- Reduir la sinistrabilitat de la bicicleta en carretera, tant
en el seu aspecte esportiu com d'oci.
Palma, a 4 de desembre del 1998.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, presenta la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant Comissió.
El Govern ha de col•laborar en la creació d'àrees
recreatives i grans falques verdes en els entorns dels principals
nuclis de població de les Illes Balears per a l'esbarjo dels
ciutadans. Cal prioritzar l'adquisició dels espais que els
planejaments municipals o la planificació territorial destinen a
parcs o àrees recreatives sobre les ofertes al•leatòries que es
presenten en el marc de la convocatòria d'un concurs públic de
caràcter obert.
Els ajuntaments tenen dificultats per adquirir i executar
les previsions de parcs verds que figuren en els seus planejaments
urbanístics i per això és recomanable el suport del Govern.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent.
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
una línia d'ajuts adreçat als ajuntaments dels principals nuclis de
població de les Illes Balears per a l'execució dels parcs verds
prevists en els planejaments municipals.
Palma, a 14 de desembre del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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