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BQ) RGE núm. 8747/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
en jornada extraordinària a Son Llàtzer.
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en jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor.
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BS) RGE núm. 8749/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
en jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
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BT) RGE núm. 8750/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
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BU) RGE núm. 8751/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca.
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BV) RGE núm. 8752/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa.
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BX) RGE núm. 8753/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
Son Dureta.
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BY) RGE núm. 8754/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
Son Llàtzer.
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BZ) RGE núm. 8755/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'Hospital de Manacor.
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CA) RGE núm. 8756/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'Hospital de Can Misses.
2389
CB) RGE núm. 8757/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'Hospital Verge del Toro.
2389
CC) RGE núm. 8758/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Dureta.
2389
CD) RGE núm. 8759/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer.
2389
CE) RGE núm. 8760/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Manacor.
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CF) RGE núm. 8761/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses.
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CG) RGE núm. 8762/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro.
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CH) RGE núm. 8763/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
formació de treballadors de la mar.
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CI) RGE núm. 8764/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre integral
de formació.
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CJ) RGE núm. 8765/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de tren
a la Universitat.
2390
CK) RGE núm. 8766/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
tren a l'aeroport.
2390
CL) RGE núm. 8767/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compromisos
de l'empresa Kraft amb els treballadors.
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CM) RGE núm. 8768/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliment
de clàusules del protocol signat per part de Majorica.
2390
CN) RGE núm. 8769/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació
d'un membre del Consell de RTVE.
2390
CO) RGE núm. 8770/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació del
president del Consell Assessor de RTVE.
2391
CP) RGE núm. 8771/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió de
llicències digitals de TV.
2391
CQ) RGE núm. 8772/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou termini
per presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV.
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CR) RGE núm. 8773/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si el dissabte
i el diumenge entren en el nou termini per presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV.
2391
CS) RGE núm. 8774/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a termini per
presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV de Mallorca, Menorca i Eivissa.
2391
CT) RGE núm. 8775/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital Militar
de Maó per a usos sociosanitaris.
2391
CU) RGE núm. 8776/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a immoble per
a usos sociosanitaris a l'illa d'Eivissa.
2391
CV) RGE núm. 8777/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió d'alts
càrrecs.
2392
CX) RGE núm. 8778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap de servei
de societat de la informació.
2392
CY) RGE núm. 8779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a la DG
de la Presidència.
2392
CZ) RGE núm. 8780/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats
en el cas Bitel.
2392
DA) RGE núm. 8781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa
pròpia per habitatges turístics.
2392
DB) RGE núm. 8782/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M aria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
estadístics contractats els anys 2003 i 2004.
2392
DC) RGE núm. 8783/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paràmetres estadístics per valorar l'índex de rendibilitat turística.
2392
DD) RGE núm. 8784/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic dels estudis per conèixer les dades d'evolució econòmica.
2393
DE) RGE núm. 8785/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
interlocutor amb l'Estat en matèria de promoció turística.
2393
DF) RGE núm. 8786/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica anual aportada per l'Estat en matèria turística.
2393
DG) RGE núm. 8787/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
anual de l'Estat al Consorci de recuperació de la fauna silvestre de les Illes Balears.
2393

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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A) RGE núm. 8634/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tercer
termini del pressupost de funcionament dels centres docents.
2394
B) RGE núm. 8635/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marca "Illes
Balears".
2394
C) RGE núm. 8636/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació
laboral per raó de gènere a IB3.
2394
D) RGE núm. 8638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a divulgació i difusió
de la normativa en matèria de pesca recreativa.
2394
E) RGE núm. 8639/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
de 4 dessaladores tal i com preveu el Pla Hidrològic Nacional per a les Illes Balears.
2394
F) RGE núm. 8640/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc M olina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions del
Ministeri de Medi Ambient al litoral de les Illes Balears.
2394
G) RGE núm. 8641/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del programa
Ciutat Digital a Formentera.
2394
H) RGE núm. 8642/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciativa
del Consell de Menorca respecte dels habitatges turístics de vacances.
2395
I) RGE núm. 8643/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del Pla director
sectorial de transports.
2395
J) RGE núm. 8644/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa
a valoració del procés d'avaluació dels coneixements de llengua catalana.
2395

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs Olímpics
del 2012.
2395

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167.
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B) RGE núm. 8495/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a suport a la Constitució Europea.
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C) RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a protocol d'ús del català al Registre Civil.
2397
D) RGE núm. 8506/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a IB3/UIB.
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E) RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a Pla de la Sida.
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F) RGE núm. 8649/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Història del turisme a les Illes Balears.
2398

3.17. INFORMACIÓ
A) Membres que han de formar part de la Ponència per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS
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A) Nomenament de funcionaris de carrera i adjudicació de places.

2399

B) Nomenament de personal eventual.

2400

C) Nomenament de personal eventual.
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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 14 de desembre
del 2004, s'aprovà la Llei de creació del Col Alegi O ficial de
Guies Turístics de les Illes Balears.
Palma, a 22 de desembre del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE CREACIÓ DEL COL ALEGI OFICIAL DE
GUIES TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
Mitjançant el Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre,
es varen traspassar a la comunitat autònoma de les Illes Balears
totes les competències en matèria de turisme, algunes de les
quals han estat objecte d’atribució als consells insulars,
mitjançant les corresponents lleis del Parlament de les Illes
Balears.
D’altra banda, l’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, d'acord amb la redacció que li dóna la Llei
Orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s'han d'exercitar dins el marc de
la legislació bàsica de l’Estat.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per l’Associació Professional de Guies Turístics de les Illes
Balears.
Hi ha constància escrita de la professió de guia turístic en
diferents documents del primer terç del segle passat (anuncis i
publicacions). M és endavant, cap el 1947, es realitzen els
primers exàmens per a guies en els quals era preceptiu el
coneixement d’un sol idioma estranger. L’exigència d’un major
nivell acadèmic es va consolidar al llarg del temps, perfilant ja
l’activitat de guia turístic com a professió. L’ Ordre Ministerial
del Ministeri d’Informació i Turisme de 26 de febrer del 1963
regula l’activitat turística de mediació (agències de viatge), i la
de 31 de gener del 1964 regula el Reglament per a guies, per a
l’obtenció del títol del qual s’establien diferents requisits en el
l’exercici d’activitats turísticoinformatives privades. L’ordre
esmentada establia, en el títol I, tres tipus de guia, que

facultaven per a l’exercici professional d’activitats
turísticoinformatives: guia de turisme, guia intèrpret de turisme
i correu de turisme.
El reglament esmentat va estar vigent fins el 13 de
desembre del 1995 i es va derogar per l’Ordre del Ministeri de
Comerç i Turisme d’1 de desembre del 1995, a conseqüència
de la Sentència de 22 de març del 1994 del Tribunal de Justícia
de la Comunitat Europea, que va declarar incompatibles amb
el Tractat de la Comunitat Econòmica Europea alguns
preceptes de l’Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de
31 de gener del 1964, per la qual s’establia el Reglament per a
l’exercici d’activitats turísticoinformatives privades. Aquesta
derogació va produir un buit legal fins la publicació del Decret
112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l’habilitació de guia
turístic a les Illes Balears, modificat pel Decret 90/1997, de 4
de juliol, i pel Decret 136/2000, de 30 de setembre, que
modifica l’article 10 en relació amb el reconeixement de títols.
I per desplegar alguns aspectes concrets del Decret 112/1996
esmentat, l’Ordre del conseller de Turisme de 26 de maig del
1997 es refereix a la creació del Registre de Guies Turístics i
a la regulació dels document habilitants per a l’exercici de la
professió.
Així mateix, la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears (BOIB núm. 41 d’1 d’abril), regula en el
capítol III del títol I, articles 46 i 47, sota els epígrafs de
concepte de guia turístic (46) i formació professional (47)
l’activitat en què consisteix la professió de guia turístic.
L’exercici de la professió de guia turístic de les Illes
Balears exigeix una formació i comporta un coneixement
profund de la idiosincràsia de l’entorn balear, tant en els
aspectes geogràfics com en els històrics i socials. Així doncs,
es considera oportú i necessari crear un colAlegi professional
que integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de guia turístic i dotar aquest
colAlectiu de l’organització necessària per defensar ne els
interessos professionals i generals a l’àmbit de les Illes Balears
d’acord amb l’articulat següent:
Article 1
1. Es crea el Col Alegi Oficial de Guies Turístics de les Illes
Balears, com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per acomplir les seves
finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de col Alegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament;
per aquesta llei de creació, pels seus propis estatuts, per la resta
de normativa interna i tota aquella que li sigui d'aplicació
general o subsidiària.
Article 2
El Col Alegi Oficial de G uies Turístics de les Illes Balears
agrupa els qui tenen l’habilitació oficial de guia turístic de les
Illes Balears.
Article 3
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L’àmbit territorial del Col Alegi és el de les Illes Balears.

Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Article 4
Per a l’exercici de la professió de guia turístic de les Illes
Balears és requisit imprescindible la incorporació al Col Alegi
Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, i tot això sense
perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera
L’Associació de Guies Turístics de les Illes Balears crearà,
amb caràcter provisional, una comissió gestora que
s’encarregarà, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la redacció d’uns estatuts
provisionals i de convocar una assemblea constituent, que, en
qualsevol cas, ha de garantir la participació dels professionals
que exerceixin les seves funcions com a guia turístic a l’àmbit
territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals han de
regular:
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Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 14 de desembre
del 2004, s'aprovà la Llei de modificació de la Llei 5/2002, de
21 de juny, de subvencions.
Palma, a 22 de desembre del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
B)
LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2002, DE 21
DE JUNY, DE SUBVENCIONS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de colAlegiat,
circumstància que permetrà participar en l'assemblea
constituent del Col Alegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent, que s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
L’assemblea constituent:
a) Ha d’aprovar, si n'és el cas, la gestió de la comissió gestora
en la constitució del Col Alegi.
b) Ha d’aprovar els estatuts definitius del Col Alegi.
c) Ha d’elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats, els estatuts definitius s'han de
trametre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, juntament amb el certificat de
l’acta de l’assemblea constituent, a l’efecte que se'n pronunciï
sobre la legalitat i ordeni que es publiquin en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col Alegi de Guies Turístics de les Illes Balears obtindrà
la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans
definitius de govern.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 15 de desembre del 2004.
El secretari primer:

L’aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, va implicar una
regulació sistemàtica del règim jurídic de les subvencions dins
l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i, en particular, del procediment administratiu per
concedir-les, el qual, fins aquell moment, no estava regulat de
manera íntegra en cap disposició autonòmica de rang legal o
reglamentari, sinó tan sols parcialment en determinats preceptes
de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma
per als anys 1993 i 1996, i de la normativa reglamentària de
desplegament de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals.
En el seu moment, l’esmentada Llei 5/2002, de 21 de juny,
va suposar un important avanç en la regulació de les
subvencions dins l’àmbit autonòmic. Algunes de les seves
aportacions han influït, fins i tot, en la recent legislació estatal
dictada en aquesta matèria, la qual ha substituït un marc
normatiu format, tan sols, per l’article 81 de la Llei general
pressupostària, aleshores vigent, i pel Reial Decret 2225/1993,
de 17 de desembre, que aprova el reglament de concessió de
subvencions públiques en l’àmbit de l’Administració de l’Estat.
La recent entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, tot i recollir una sèrie de
solucions ja incorporades en l’actual llei autonòmica, determina
la necessitat de modificar-la en alguns aspectes per tal
d’adequar-la a les exigències de caràcter bàsic que les Corts
Generals han establert per al conjunt de les administracions
públiques. D’altra banda, la regulació continguda en aquesta
llei general de subvencions de determinats aspectes que,
malgrat no tenir caràcter bàsic, es relacionen íntimament amb
altres qüestions bàsiques (com, per exemple, en matèria
d’obligats al reintegrament) o, simplement, aporten una solució
més adequada o completa que l’actual regulació autonòmica
(com, entre d’altres, en matèria de procediment de concessió),
aconsella igualment la modificació de la llei autonòmica.
Per acabar, aquesta reforma és acompanyada d’altres
modificacions puntuals en l’articulat de la llei que pretenen
incorporar millores tècniques a la regulació autonòmica vigent.
En aquest mateix sentit, l’experiència dels darrers anys i
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l’existència d’una doctrina consolidada en la matèria permeten
contribuir a la simplificació del procediment d’elaboració de
les ordres per les quals s’aproven les bases reguladores de
subvencions, mitjançant la introducció en la Llei reguladora del
Consell Consultiu d’una regla específica sobre el termini
d’emissió dels dictàmens d’aquest alt òrgan assessor en aquesta
matèria.

e) Les aportacions dineràries a favor d’altres
administracions públiques o de les entitats que en depenen
que s’hagin de fer efectives en virtut de plans i programes
o de convenis de colAlaboració formalitzats d’acord amb la
legislació de règim jurídic aplicable a les administracions
públiques».
«Article 3.1

D’acord amb l’anterior, es modifiquen els articles 2 a 7, 9
a 14, 19 a 21, 24, 31, 35, 38, 39, 41, 43 a 47, 49 i la disposició
addicional primera de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, i s’afegeixen dos nous articles, l’article 9 bis i
l’article 38 bis. Així mateix, i oït el Consell Consultiu de les
Illes Balears, es modifica l’article 17.1 de la Llei 5/1993, de 5
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

c) La resta d’entitats de dret públic que en depenen».
«Article 3

1. Es modifiquen els articles 2.1, 3.1 c), 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 9.2,
9.3, i s’hi afegeix l’apartat 3 a l’article 2, l’apartat 4 a l’article
9 i l’article 9 bis en el títol I de la Llei 5/2002, de 21 de juny,
de subvencions, amb la redacció següent:

2. Les subvencions establertes per la Unió Europea, l’Estat o un
altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment
o parcialment, a l’Administració de la comunitat autònoma,
com també els complements eventuals de les subvencions
esmentades que pugui atorgar aquesta administració, s’han de
regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense
perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de
l’administració gestora. En qualsevol cas, aquesta llei s’ha
d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa
reguladora de les subvencions finançades per la Unió
Europea».

«Article 2

«Article 4. Exclusions de l’àmbit material

1. A l’efecte d’aquesta llei, té la consideració de subvenció
qualsevol disposició dinerària duita a terme per les entitats a
què es refereix l’article 3.1 a favor de persones públiques o
privades, que compleixi els requisits següents:

1. Aquesta llei no és aplicable als premis que s’atorguin sense
la solAlicitud prèvia del beneficiari, a les subvencions previstes
en la legislació de règim electoral i en la legislació de
finançament dels partits polítics, i a les subvencions als grups
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, les quals s’han
de regir per la seva normativa específica.

Article únic
M odificacions de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions

a) Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
b) Que se subjecti al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat,
l’adopció d’un comportament singular, ja fets o per fer, o la
concurrència d’una situació, amb el deure del beneficiari de
complir les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació
finançada tingui per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
3. No tenen la consideració de subvenció, i s’han de regir per
la normativa específica que els sigui aplicable, els supòsits
següents:
a) Les prestacions autonòmiques complementàries de les
prestacions previstes en l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
b) Les bonificacions fiscals i les bonificacions a favor dels
usuaris de béns de domini públic o de serveis públics
aplicables als preus corresponents.
c) Les aportacions dineràries a favor d’entitats autònomes,
empreses públiques, consorcis sotmesos a l’ordenament
autonòmic i fundacions del sector públic autonòmic
destinades a finançar l’activitat d’aquests ens dins l’àmbit
de les seves funcions.
d) Les aportacions dineràries a favor d’altres
administracions públiques o de les entitats que en depenen
establertes legalment o reglamentàriament i destinades al
finançament global d’aquests ens dins l’àmbit de les seves
competències.

2. Les ajudes consistents en la cessió de béns o drets del
patrimoni de la comunitat autònoma s’han de regir per la
legislació de patrimoni. No obstant això, s’ha d’aplicar aquesta
llei quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la
prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals
s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a terceres
persones.
3. L’activitat de patrocini s’ha de regir per la seva normativa
específica i, supletòriament, per aquesta llei».
«Article 5. Ajudes a l’exterior
1. Per decret del Consell de Govern s’han d’aprovar les normes
especials reguladores de les ajudes a l’exterior.
2. Aquesta regulació pot contenir excepcions justificades als
principis de publicitat i concurrència, com també regles
especials en relació amb el pagament, la justificació, la
comprovació i el control de l’aplicació dels fons, el
reintegrament i el règim d’infraccions i sancions en la mesura
que les subvencions es fonamentin en l’activitat de projecció
institucional i de cooperació a l’exterior del Govern de les Illes
Balears i la naturalesa dels projectes o les característiques dels
destinataris així ho requereixin».
«Article 6. Principis d’actuació administrativa
1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, s’han d’aprovar
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un o diversos plans estratègics de subvencions, d’acord amb la
informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les
conselleries i les entitats públiques que en depenen.
Els plans han de concretar, almenys, l’abast temporal, els
objectius i els efectes que es pretenen, els terminis de
consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot
dins el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la
programació pressupostària plurianual. Així mateix, els plans
han d’especificar la incidència eventual sobre el mercat dels
objectius que es pretenguin aconseguir, i, si n’és el cas,
l’orientació d’aquests objectius cap a la correcció de les errades
que s’identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.
2. Les subvencions regulades en aquesta llei s’han de gestionar
d’acord amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per
l’òrgan o l’entitat concedent.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos
públics».
«Article 7
1. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i concurrència
en els casos següents:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en
els pressuposts de l’ens públic que les concedeix.
b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions sigui
imposada per una norma de rang legal. En aquest cas, el
procediment de concessió s’ha de regir per la normativa
aplicable.
c) Quan per les característiques especials del beneficiari o
de l’activitat subvencionada no sigui possible,
objectivament, promoure’n la concurrència pública.
d) Amb caràcter excepcional, les subvencions en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada
que dificulti la concurrència pública, mitjançant un acord
del Consell de Govern que ha de fixar els programes
pressupostaris corresponents».
«Article 9
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que
ho prevegin les bases reguladores, també tenen la consideració
de beneficiaris les persones que en formin part com a membres
que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les
activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom
i per compte del primer.
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores,
poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica
o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica,
puguin dur a terme els projectes, les activitats o els
comportaments o estiguin en la situació que motiva la
concessió de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de
fer constar de manera explícita, tant en la solAlicitud com en la
resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits
per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la
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subvenció que ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la
consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no
s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis
de prescripció prevists en l’article 24 de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i en els articles 46 i 49 d’aquesta llei.
4. No poden ser beneficiàries de subvencions les persones,
entitats o agrupacions en les quals concorri alguna de les
prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La forma de justificació de la no-concurrència d’aquestes
prohibicions i, si n’és el cas, l’apreciació de la seva
concurrència es regirà igualment pel que estableixen els
apartats 4 a 7 de l’esmentat precepte legal».
«Article 9 bis. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes
específicament en les bases reguladores de la subvenció, les
següents:
a) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació de la
proposta de resolució en els casos i en els termes que, si
escau, estableixin les bases reguladores de la subvenció.
b) Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l’activitat, com també el
compliment dels requisits i les condicions que determinen
la concessió de la subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin
a terme els òrgans competents.
e) Comunicar a l’òrgan que la concedeix o, si n’és el cas, a
l’entitat colAlaboradora, la solAlicitud o l’obtenció d’altres
subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació
s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la
solAlicitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot
cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat
als fons percebuts.
f) Acreditar, en la forma que s’estableixi reglamentàriament
i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat, i de les
obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la
subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de
registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d’acord amb
la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si
escau, en les bases reguladores.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels
fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics,
mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i
control.
i) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l’article
31.4 d’aquesta llei.
j) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en
l’article 38 d’aquesta llei».
2. Es modifiquen els articles 10, 11 c), 12.3, 12.4, 13.2 a), 13.3,
14.3, 19.3, 20.2, 21 i 24, i s’afegeix la lletra m) a l’article 11,
i un apartat 4 als articles 13 i 14 del títol II de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció següent:
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«Article 10. Establiment de les bases
1. No es pot iniciar el procediment de concessió de
subvencions sense que el conseller competent n’hagi establert
prèviament per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les
bases reguladores corresponents, llevat dels supòsits següents:
a) Quan les normes sectorials específiques de la subvenció
incloguin les bases reguladores amb l’abast previst en
l’article 11 d’aquesta llei.
b) Quan els beneficiaris siguin entitats locals i la subvenció
es concedeixi en execució d’instruments de planificació
aprovats prèviament per l’Administració de la comunitat
autònoma. En aquests supòsits, els instruments de
planificació substitueixen les bases reguladores i han de ser
objecte de publicació oficial.
c) Q uan les subvencions derivin de convenis formalitzats
entre administracions públiques o entitats de dret públic que
en depenen, amb la finalitat de regular l’atorgament de
subvencions a favor de terceres persones. En aquests
supòsits, els convenis poden substituir les bases reguladores
si així ho preveuen expressament i han de ser objecte de
publicació oficial.
d) Les subvencions a què es refereix l’article 7.1 d’aquesta
llei, les quals són objecte de concessió directa sense que hi
resulti d’aplicació el procediment de concessió regulat en
els articles 13 a 17 d’aquesta llei.
2. L’aprovació de les bases ha de seguir el procediment
d’elaboració de les disposicions administratives generals
regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, amb les particularitats següents:
a) L’estudi econòmic a què es refereix l’article 42.1 de la
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,
l’ha de subscriure la secretaria general de la conselleria
corresponent i s’ha de pronunciar sobre la suficiència de
recursos econòmics, prevists o previsibles, a l’efecte de
preveure les disponibilitats pressupostàries que permetin
dictar, si escau, l’acte de convocatòria regulat en l’article 13
d’aquesta llei.
b) S’ha d’adjuntar a l’avantprojecte d’ordre un informe de
la direcció general competent en matèria de pressuposts
relatiu a l’adequació de l’avantprojecte al pla estratègic de
subvencions aplicable».
«Article 11
c) Els criteris objectius que, amb caràcter general, han de
regir l’atorgament de la subvenció i, si n’és el cas, la
ponderació.
m) Els criteris de gradació dels possibles incompliments de
les condicions imposades amb motiu de la concessió de la
subvenció, i que, de conformitat amb el principi de
proporcionalitat, han de servir per fixar la quantia que al
final hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l’import que
hagi de reintegrar».
«Article 12
3. El procediment s’ha d’iniciar a solAlicitud de la persona
interessada, en tot cas, en els supòsits prevists en les lletres c)
i d) de l’article 7.1 d’aquesta llei.
Així mateix, en els casos a què es refereix la lletra b) de
l’article 7.1 en els quals la norma de rang legal no faci una

delimitació precisa dels beneficiaris, el procediment també s’ha
d’iniciar a solAlicitud de les persones interessades.
4. En els casos a què es refereix l’apartat anterior d’aquest
article, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció
pot dictar un acte de convocatòria informativa, el qual tindrà el
caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau,
s’iniciïn després amb les solAlicituds que es presentin».
«Article 13
2. L’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els
extrems següents:
a) La indicació de la disposició o de l’instrument jurídic
que estableixen les bases reguladores i el Butlletí Oficial de
les Illes Balears en què s’hagi publicat, llevat dels supòsits
a què es refereixen les lletres b) i c) de l’article 10.1
d’aquesta llei en els quals la convocatòria es podrà incloure
en el mateix instrument de planificació o conveni,
respectivament.
Així mateix i amb caràcter excepcional, la convocatòria es
podrà incloure en la mateixa norma sectorial a què es refereix
la lletra a) de l’article 10.1 d’aquesta llei, sempre que la
simultaneïtat de la convocatòria sigui inherent a l’establiment
de les normes reguladores de la subvenció, ateses les peculiars
característiques d’aquesta.
3. Quan les característiques del procediment de concessió de la
subvenció ho aconsellin i així es prevegi en les bases
reguladores, la convocatòria pot establir que el termini màxim
per a la resolució del procediment de concessió i per a la
notificació de la resolució es computi a partir d’una data
posterior a la data de publicació de la convocatòria.
4. D’acord amb la legislació de finances de la comunitat
autònoma, és nul de ple dret l’acte de convocatòria dictat sense
la consignació prèvia del crèdit pressupostari corresponent.
Quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la
prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals
s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los als
beneficiaris, serà necessària la consignació prèvia del crèdit
pressupostari destinat a l’adquisició o a la contractació
corresponent».
«Article 14
3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament
d’actuacions que hagi de fer el solAlicitant i l’import de la
subvenció que resulti de l’informe previ que ha de servir de
base a la proposta de resolució sigui inferior a l’import
solAlicitat, el beneficiari podrà, dins el tràmit d’audiència previ
a la proposta de resolució, modificar la solAlicitud inicial per tal
d’ajustar-se a l’import de la subvenció susceptible
d’atorgament.
La modificació de la solAlicitud, una vegada informada per
l’òrgan corresponent, s’ha de remetre a l’òrgan competent
perquè dicti la resolució, amb la proposta de resolució prèvia
de l’òrgan instructor. En qualsevol cas, la modificació de la
solAlicitud ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat
de la subvenció, com també els criteris de valoració establerts
en relació amb les solAlicituds.
4. En la proposta de resolució s’ha d’expressar el beneficiari o
la llista ordenada de beneficiaris per als quals es proposa
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta».
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«Article 19
3. En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que
preveuen les lletres c) i d) de l’article 7.1 d’aquesta llei, la
resolució ha d’expressar les condicions de la concessió, sense
perjudici de la formalització dels convenis en els termes
indicats en l’apartat anterior».
«Article 20
2. La modificació de la resolució de concessió implica la
pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció i,
si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament d’acord amb el que disposen els articles 37 i 38
d’aquesta llei».
«Article 21. AnulAlació de la resolució de concessió
La resolució de concessió de subvenció és invàlida per
qualsevol de les causes de nul Alitat de ple dret o d’anul Alabilitat
establertes en l’ordenament jurídic aplicable. En aquests
supòsits, l’òrgan competent ha de procedir, si escau, a la revisió
d’ofici o a la declaració de lesivitat i a la impugnació de l’acte,
respectivament, d’acord amb la legislació de règim jurídic de
les administracions públiques. Així mateix, l’òrgan competent
ha d’iniciar, si pertoca, el procediment de reintegrament de les
quantitats abonades».
«Article 24. Règim general
1. Les bases reguladores poden establir que el lliurament dels
fons públics als beneficiaris o la realització d’altres funcions de
gestió de les subvencions es duguin a terme mitjançant entitats
colAlaboradores.
2. Poden obtenir la condició d’entitats colAlaboradores:
a) L’Administració General de l’Estat i els organismes
públics que en depenen.
b) Les entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Els consells insulars, els ajuntaments i la resta de
corporacions locals, com també les associacions a què es
refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de
l’àmbit territorial de les Illes Balears.
d) Les societats mercantils participades íntegrament o
majoritàriament per qualsevol de les administracions
públiques o entitats de dret públic a què es refereixen les
lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les corporacions de dret públic i les fundacions del
sector públic.
f) Q ualsevol altra persona jurídica que compleixi les
condicions de solvència i eficàcia que s’estableixin.
3. No poden obtenir la condició d’entitat colAlaboradora les
persones jurídiques en les quals concorri alguna de les
prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La forma de justificació de la no-concurrència d’aquestes
prohibicions i, si escau, l’apreciació de la seva concurrència,
s’han de regir igualment pel que estableixen els apartats 4 a 7
de l’esmentat precepte legal.
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4. Les entitats colAlaboradores han d’actuar en nom i per
compte de l’entitat que concedeix les subvencions, les quals, en
cap cas, no es consideren integrants del seu patrimoni.
5. Quan l’Administració decideixi que el lliurament dels fons
públics als beneficiaris o la realització d’altres funcions de
gestió s’efectuï mitjançant una entitat colAlaboradora, ambdues
parts han de formalitzar un conveni en el qual s’han de
concretar els termes de la colAlaboració.
El conveni de colAlaboració ha de contenir, com a mínim,
els extrems següents:
a) Delimitació de l’objecte de colAlaboració i de les
obligacions de l’entitat colAlaboradora. En particular, s’ha
de fer constar el moment i les condicions del lliurament dels
fons a l’entitat colAlaboradora, com també les condicions del
seu dipòsit fins al lliurament posterior als beneficiaris.
b) Identificació de la normativa reguladora específica de les
subvencions que hagi de gestionar l’entitat colAlaboradora.
c) Termini de durada del conveni.
d) Compensació econòmica que, si escau, es fixi a favor de
l’entitat colAlaboradora.
6. Quan les entitats colAlaboradores siguin persones sotmeses al
dret privat, s’han de seleccionar prèviament mitjançant un
procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència,
igualtat i no-discriminació, i la colAlaboració s’ha de formalitzar
mitjançant conveni, llevat que, atès l’objecte de la
colAlaboració, hi sigui del tot aplicable el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant
el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
El contracte, que ha d’incloure per força el contingut mínim
previst en l’apartat 5 d’aquest article, i també el que sigui
preceptiu d’acord amb la normativa reguladora dels contractes
administratius, ha de fer menció expressa a la submissió del
contractista a la resta de les obligacions que aquesta llei imposa
a les entitats colAlaboradores».
3. Es modifica l’article 31 del títol III de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 31. Publicitat de les subvencions
1. Amb la periodicitat i en els termes que es determinin
reglamentàriament, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears les subvencions que atorguin l’Administració
de la comunitat autònoma i les entitats públiques que en
depenen, amb expressió de la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat o les finalitats de la subvenció.
2. Aquesta publicació no serà necessària pel que fa a les
subvencions que es relacionen a continuació:
a) Les subvencions a què es refereix la lletra a) de l’article
7.1 d’aquesta llei.
b) Les subvencions a què es refereix la lletra b) de l’article
7.1 d’aquesta llei en les quals la norma de rang legal faci
una delimitació precisa dels beneficiaris.
c) Les subvencions la quantia individualitzada de les quals
sigui inferior a 3.000,00 euros, sense perjudici dels
mecanismes de publicitat que estableixin les bases
reguladores pel que fa als beneficiaris d’aquestes
subvencions.
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3. Així mateix, no s’han de publicar les dades relatives als
beneficiaris quan, per les característiques d’aquests o de la
subvenció rebuda, això pugui afectar la salvaguarda de l’honor
o de la intimitat personal i familiar de les persones físiques
regulada en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, i així es prevegi en les normes reguladores de la
subvenció. No obstant això, en aquests casos s’ha de publicar,
si pertoca, la resta de dades de la subvenció a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els beneficiaris han de complir les mesures de difusió
relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat
objecte de subvenció que, si escau, s’estableixin en les bases
reguladores de la subvenció».
4. Es modifiquen els articles 35, 38, 39 i 41.2, i s’afegeix
l’article 38 bis i els apartats 4 i 5 a l’article 41 en el títol IV de
la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció
següent:
«Article 35. Justificació de l’aplicació dels fons, de les
despeses susceptibles de subvenció i de la subcontractació de
les activitats
1. Els beneficiaris i, si n’és el cas, les entitats colAlaboradores
tenen l’obligació de justificar davant l’òrgan concedent
l’aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de
fonament a la concessió de la subvenció, en la forma i en els
terminis que les bases reguladores i la convocatòria estableixin.
2. Amb caràcter general i sense perjudici de l’aplicació de les
normes contingudes en l’article 38 d’aquesta llei, no s’entendrà
del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no
s’hagi acreditat, com a mínim, l’import del projecte d’actuació
que va servir de base a la concessió de la subvenció. En tot cas,
la forma d’acreditació de l’aplicació dels fons s’ha de regir per
l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la normativa reglamentària de desplegament i les
bases reguladores de la subvenció.
3. Es consideren despeses susceptibles de subvenció aquelles
que responguin, sens dubte, a la naturalesa de l’activitat objecte
de subvenció, es realitzin dins el termini establert en les bases
reguladores i no superin el valor de mercat. A aquest efecte, i
tret que les bases reguladores estableixin un altre criteri, es
considerarà com a despesa realitzada aquella que hagi estat
efectivament pagada abans que acabi el termini de justificació
que estableixin les bases reguladores de la subvenció. En tot
cas, s’han d’aplicar les normes en matèria de despeses
susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i
comprovació de valors que estableixen els articles 31, 32 i 33
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. El beneficiari només pot subcontractar, totalment o
parcialment, l’execució de l’activitat subvencionada quan les
bases reguladores ho prevegin i en el marc de l’article 29 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».

qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts en
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. El reintegrament parcial de la subvenció a conseqüència del
compliment parcial de l’activitat que fonamenta la concessió de
la subvenció s’ha de regir pel que disposin els criteris de
gradació a què es refereix l’article 11 m) d’aquesta llei, i, en tot
cas, pel principi de proporcionalitat, sempre que la finalitat de
la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de
satisfacció parcial.
3. En particular, quan el compliment per part del beneficiari o,
si n’és el cas, de l’entitat colAlaboradora s’aproximi de manera
significativa al compliment total, d’acord amb la documentació
justificativa aportada pel mateix interessat per a la liquidació de
la subvenció, l’eventual reintegrament parcial que resulti de
l’aplicació dels criteris a què es refereix l’apartat anterior
d’aquest article s’ha d’exigir sense interessos de demora.
4. En el supòsit a què es refereix l’article 18 d’aquesta llei s’ha
d’exigir el reintegrament de l’excés obtingut respecte del cost
de l’activitat subvencionada amb els interessos de demora
corresponents.
5. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per
resolució de l’òrgan competent i s’ha de regir per les
disposicions generals sobre procediments administratius
contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de
les particularitats que s’estableixen en aquesta llei, en les
disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació
de finances.
L’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució
motivada i com a mesura cautelar, la retenció del pagament de
les quantitats pendents d’abonar al beneficiari amb el límit de
la quantia que consti en la resolució d’iniciació de l’expedient
i els interessos de demora que s’hagin meritat. Aquesta mesura
cautelar s’ha de mantenir mentre es mantinguin les causes que
la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol causa, el
procediment de reintegrament, sense perjudici que, prèviament
i a instància de l’interessat, es pugui aixecar amb la constitució
de qualsevol garantia admesa en dret que es consideri suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de
dotze mesos, transcorregut el qual es produirà la caducitat en
els termes prevists en l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
6. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos
de dret públic i poden ser exigides per la via de
constrenyiment».
«Article 38 bis. Obligats al reintegrament
1. Els beneficiaris i les entitats colAlaboradores, en els casos que
preveu l’article 38 d’aquesta llei, han de reintegrar, totalment
o parcialment, les quantitats percebudes més, si pertoca, els
corresponents interessos de demora. Aquesta obligació és
independent de les sancions que, si escau, els siguin exigibles.

«Article 38. Reintegrament
1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats
rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la

2. Els membres de les persones jurídiques i de les agrupacions
que preveuen l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de
l’article 9 d’aquesta llei responen solidàriament de l’obligació

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004
de reintegrament del beneficiari en relació amb les activitats
subvencionades que s’hagin compromès a dur a terme.
Responen solidàriament de l’obligació de reintegrament els
representants legals del beneficiari quan aquest no tingui
capacitat d’obrar.
Responen solidàriament els membres, partícips o cotitulars
de les entitats a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9
proporcionalment a les participacions corresponents, quan es
tracti de comunitats de béns o de qualsevol altra mena d’unitat
econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de l’obligació de reintegrament
els administradors de les societats mercantils, o aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, quan
no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides,
adoptin acords que facin possible els incompliments o
consentin els dels qui en depenguin.
Així mateix, els que, d’acord amb les disposicions legals o
estatutàries que els siguin aplicables, tinguin la representació
legal de persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions
de reintegrament d’aquestes.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les
obligacions de reintegrament pendents es transmeten als socis
o als partícips en el capital, els quals en responen solidàriament
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat.
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funcions, en els termes establerts en l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquesta mateixa obligació recaurà sobre les autoritats i el
personal integrat en les unitats i els òrgans administratius que
gestionin les subvencions. A més a més, aquestes unitats i
aquests òrgans són obligats a subministrar tota la informació
que els requereixi la Intervenció General de la comunitat
autònoma a l’efecte de coordinar amb la Intervenció General de
l’Estat l’elaboració dels plans de control financer relatius a les
ajudes i subvencions finançades totalment o parcialment amb
fons comunitaris a què es refereix l’article 45 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Els funcionaris de la Intervenció General de la comunitat
autònoma, en l’exercici de les funcions de control financer de
subvencions, seran considerats agents de l’autoritat».
5. Es modifiquen els articles 43, 44, 45, 46, 47.3 i 49 del títol
V de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, que passen
a tenir la redacció següent:
«Article 43. Infraccions
Constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions, quan hi intervingui dol, culpa o simple
negligència, les accions o omissions dels beneficiaris i de les
entitats colAlaboradores establertes en els articles 56, 57 i 58 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».
«Article 44. Règim de responsabilitats

5. En el cas de defunció de l’obligat al reintegrament,
l’obligació de satisfer les quantitats pendents de restitució es
transmet als drethavents, sense perjudici del que estableixi el
dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a
determinats casos, particularment per al cas d’acceptació de
l’herència a benefici d’inventari».
«Article 39. Autoavaluació dels programes de subvencions
En acabar cada exercici pressupostari, i d’acord amb els
criteris establerts en els plans estratègics aprovats pel Govern
de les Illes Balears, les conselleries i les entitats públiques
indicades en l’article 3.1 d’aquesta llei han d’avaluar els
programes de subvencions executats amb la finalitat
d’analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social
i la procedència de mantenir-los o suprimir-los».
«Article 41
2. Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors als
previs, els quals s’han d’exercir d’acord amb la legislació de
finances de la comunitat autònoma i les normes de
desplegament.
El control financer d’ajudes i subvencions finançades
totalment o parcialment amb fons comunitaris s’ha de regir per
l’establert en la legislació estatal bàsica i en la normativa
autonòmica aplicable.
4. Els beneficiaris, les entitats col Alaboradores i els tercers
relacionats amb l’objecte o la justificació de la subvenció són
obligats a colAlaborar i a facilitar tota la informació i
documentació que els sigui requerida per la Intervenció
General de la comunitat autònoma en l’exercici de les seves

1. Són responsables de les infraccions administratives en
matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, com també els ens sense personalitat a
què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta llei, que per
acció o omissió incorrin en els casos tipificats com a
infraccions en aquesta llei, i, en particular, segons correspongui
en cada cas:
a) Els beneficiaris de subvencions, com també els membres
de les persones jurídiques i de les agrupacions que preveuen
l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9
d’aquesta llei, en relació amb les activitats subvencionades
que s’hagin compromès a dur a terme.
b) Les entitats colAlaboradores.
c) Els representants legals dels beneficiaris de subvencions
que no tinguin capacitat d’obrar.
d) Les persones o entitats, relacionades amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació, obligades a prestar la
colAlaboració i a facilitar tota la documentació que els sigui
requerida pels òrgans de control financer en l’exercici de
les seves funcions.
2. Responen solidàriament de les sancions pecuniàries els
membres, partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix
l’apartat 3 de l’article 9 proporcionalment a les participacions
corresponents, quan es tracti de comunitats de béns o de
qualsevol altre mena d’unitat econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de les sancions pecuniàries els
administradors de les societats mercantils, o aquells que tinguin
la representació legal d’altres persones jurídiques, d’acord amb
les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables,
que no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides,
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adoptin acords que facin possibles els incompliments o
consentin els dels qui en depenguin.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les
quals la llei limiti la responsabilitat patrimonial dels socis,
partícips o cotitulars, s’han de transmetre a aquests les sancions
pecuniàries pendents, els quals han de respondre solidàriament
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat o se’ls hagués hagut d’adjudicar».
«Article 45. Supòsits d’exempció i formes d’extinció de la
responsabilitat
1. Les accions i omissions tipificades en la legislació estatal
bàsica no donaran lloc a responsabilitat per infracció
administrativa en matèria de subvencions en els supòsits
següents:
a) Quan les duguin a terme persones que no tinguin
capacitat d’obrar.
b) Quan s’esdevingui força major.
c) Quan derivin d’una decisió colAlectiva, per als qui hagin
salvat el seu vot o no hagin assistit a la reunió en què
aquella es va prendre.
2. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel
pagament o compliment de la sanció, per prescripció i per
defunció».
«Article 46. Prescripció d’infraccions
Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuen en el termini
de quatre anys».

delimitació de les fundacions del sector públic autonòmic a
l’efecte d’aquesta llei s’ha de regir pel que estableix la
disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions».
Disposició addicional única
S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 17 de
la Llei 5/1993, de 5 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears, amb la redacció següent:
«Això no obstant, el termini d’emissió dels dictàmens que
versin exclusivament sobre bases reguladores de subvencions
serà de vint dies».
Disposició transitòria primera
1. El Govern de les Illes Balears i les conselleries han d’adaptar
la normativa reglamentària de l’activitat de subvencions en
cada sector de l’acció pública a les determinacions d’aquesta
llei.
2. Així mateix, les bases reguladores dels programes de
subvencions s’han d’adaptar a les determinacions d’aquesta llei
i, si escau, a les normes reglamentàries dictades pel Consell de
Govern.
Els procediments d’elaboració o de modificació de bases
reguladores iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’han de regir per la normativa vigent al temps de la iniciació.
3. L’adaptació exigida en els apartats anteriors ha de fer-se
efectiva abans del dia 19 de febrer del 2005, data a partir de la
qual quedaran sense efecte en tot allò a què s’oposin.

«Article 47
Disposició transitòria segona
3. Les infraccions lleus són objecte de la sanció de multa de
75,00 a 6.000,00 euros».
«Article 49. Prescripció de sancions
Les sancions previstes en aquesta llei prescriuen en el
termini de quatre anys».
6. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, que passa a tenir la
redacció següent:

1. Els procediments administratius de concessió i justificació de
subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regiran per la normativa vigent al temps de la iniciació.
2. Els procediments administratius de concessió i justificació de
subvencions iniciats durant el termini d’adequació previst en la
disposició transitòria primera també s’han de regir per la
normativa anterior que hi sigui aplicable, tret que hagin entrat
en vigor les normes d’adaptació de les bases reguladores a què
es refereix l’apartat 2 de la disposició transitòria primera
d’aquesta llei.

«Disposició addicional primera
1. Els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic i les
fundacions del sector públic autonòmic han d’ajustar la seva
activitat de foment, en tot cas, al que disposen l’article 20 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els
articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9 bis i 31, com també el títol V, amb
l’excepció de l’article 51 d’aquesta llei.
2. En tot cas, les aportacions gratuïtes que facin aquestes
entitats han de tenir relació directa amb l’objecte de l’activitat
contingut en els estatuts.
3. A l’efecte d’aquesta llei es consideren consorcis sotmesos a
l’ordenament autonòmic aquells que compleixin els requisits
establerts per a això en la legislació de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma. D’altra banda, la

3. Pel que fa als procediments de control financer i de
reintegrament, les normes contingudes en aquesta llei hi seran
d’aplicació des de l’entrada en vigor.
4. El règim sancionador previst en aquesta llei serà d’aplicació
als beneficiaris i a les entitats colAlaboradores, pel que fa a les
accions o omissions comeses abans que entri en vigor, sempre
que sigui més favorable que l’establert en la legislació anterior.
Disposició transitòria tercera
Els primers plans estratègics de subvencions regulats en
aquesta llei s’han d’aprovar abans del 31 de desembre del
2005, amb efectes a partir de l’any 2006.
Disposició derogatòria única

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004

2355

A)
Queden derogades totes les disposicions de categoria igual
o inferior a aquesta llei que s’hi oposin.
Disposició final primera
A l’efecte d’aquesta llei, les referències contingudes en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a la
Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres
del Govern de la nació i dels alts càrrecs de l’Administració
General de l’Estat, s’entendran fetes a la Llei autonòmica
2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i defensar els següents criteris davant
el Govern d'Espanya en les negociacions que es mantenguin en
relació amb la reforma de la legislació educativa estatal:
1. L'educació infantil de 0 a 3 anys no es pot tractar merament
des de l'aspecte educatiu, sinó que, a més, en consideració a la
societat, a la família i a la igualtat de la dona, ha de contemplar
el seu aspecte assistencial, evitant així un conflicte de
competències. No hem de perdre de vista que es tracta d'una
etapa de l'educació infantil que té un caràcter voluntari, les
competències de la qual corresponent a les comunitats
autònomes.

Disposició final segona
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per elaborar,
abans del 31 de desembre del 2005, un text refós de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, al qual s’han
d’incorporar les disposicions contingudes en aquesta llei i en
qualsevol altra norma autonòmica de rang legal vigent aplicable
en matèria de subvencions, com també, si escau, el text dels
preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, als quals es remet l’articulat d’aquesta llei, amb
autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les
disposicions objecte de refosa.
Disposició final tercera
1. S’autoritza el Consell de Govern per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.
2. Així mateix, s’autoritza el Consell de Govern perquè
actualitzi les quanties que s’indiquen en aquesta llei.
Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 14 de desembre del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de desembre del
2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6934/04, relativa a criteris per a una reforma de la
legislació educativa, amb les esmenes RGE núm. 8689/04 a
8718/04, del Grup Parlamentari Socialista, i 8793/04 a
8796/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

2. Dins el marc de les necessitats de la societat actual, que
reclama unes mesures adaptades a la realitat sociocultural de
cada centre, s'han dissenyat els anomenats itineraris educatius.
Es tracta de posar l'èmfasi en l'atenció a la diversitat dels
alumnes, s'aplicaria a partir de tercer d'ESO i pretenen garantir
una adequada orientació acadèmica alhora que permeten una
major adequació de l'oferta educativa als interessos, les
motivacions i les capacitats de l'alumnat
3. Molt relacionat amb el punt anterior, atès que els programes
d'iniciació professional són també una mesura d'atenció a la
diversitat, entenem que han de ser mantinguts com una
alternativa als programes de garantia social, amb l'avantatge
que condueixen a l'obtenció del títol de graduat en educació
secundària, tenint en compte que s'hi poden matricular a partir
dels quinze anys, i que aquests programes suposen el
desenvolupament de les capacitats establertes a l'educació
secundària obligatòria, i que es fan després d'una valoració de
l'alumne per part de l'equip psicopedagògic del centre.
4. Considerem bàsic l'aprenentatge de la cultura de l'esforç de
l'alumne des dels primers anys de l'educació i, per tant, s'ha de
mantenir vigent el model d'avaluació i promoció que desplega
la LOCE, que ja ha estat aplicat aquest curs. L'equip
d'avaluació del centre decideix la promoció o no dels alumnes
al curs següent d'acord amb criteris pedagògics com ara la
maduresa, les possibilitats de recuperació, etc.; en definitiva,
sobre les característiques de cada alumne. El fet que hi hagi
unes proves extraordinàries possibilita la recuperació dels
alumnes que durant aquest període hagin treballat.
5. En sintonia amb els països avançats del nostre entorn, i amb
la intenció d'homologar el batxillerat amb altres països de la
Comunitat Europea, en uns moments en què es produeix un
intercanvi i una mobilitat d'alumnes entre diversos indrets,
considerem necessària la superació d'una prova general de
batxillerat com a prova externa al centre que, juntament amb la
qualificació de l'alumne, permetrà l'obtenció del títol de
batxiller, alhora que no ha de suplir la prova d'accés a la
universitat, amb altres fonaments i objectius.
6. En sintonia també amb els sistemes educatius europeus, cal
mantenir la figura del director com a representant de
l'Administració i, per tant, considerem fonamental potenciar
l'actual sistema de selecció de directors, enfocada vers una
direcció professionalitzada, i desenvolupar la carrera directiva,
com es fa en els altres països que ens són de referència.
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7. Cal també mantenir el programa d'introducció de les llengües
estrangeres i de les noves tecnologies des de l'educació infantil,
com regulava la LOCE. No podem oblidar que vivim en una
societat on les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació són presents a tots els àmbits de la vida
quotidiana, i que aquesta allau tecnològica es fa a un ritme
vertiginós, els nostres escolars ja hauran de viure en un món
globalitzat. Es fa, doncs, imprescindible que aquests programes
es mantenguin a les escoles, perquè no ens podem permetre de
quedar enrera.
8. La necessitat que qualsevol llei educativa vengui
acompanyada d’una llei de finançament consensuada amb les
comunitat autònomes que hauran d’aplicar-la.
9. En finalitzar el segon cicle d’Educació Primària (4t curs) i el
2n curs d’ESO, els centres realitzaran una avaluació de
diagnòstic de l’evolució dels aprenentatges dels alumnes i del
seu propi funcionament.
10. Els centres educatius promouran compromisos pedagògics
entre la família i l’escola en els que es consignin les activitats
que pares i mares i professors i professores es comprometen a
realitzar per a millorar el rendiment escolar dels alumnes.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm.
5819/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconversió turística.
Actuà com a interpel Alant l'Hble. Sra. D iputada Carme
García i Querol.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, Cristòfol Huguet i
Sintes.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme García
i Querol i l'Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.

11. Les administracions educatives promouran la relació entre
els centres de primària i els de secundària amb l’objectiu que
la incorporació dels alumnes a secundària sigui gradual i
positiva.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

12. La tasca de tutoria es reforçarà particularment en els cursos
de primer i segon d’ESO, alhora que es reconeixerà de forma
específica el paper del professor-tutor.
13. Les comunitats autònomes establiran programes
experimentals en zones i centres d’atenció preferents quan
aquests presentin unes necessitats específiques.
14. El MEC en colAlaboració amb el Ministeri de treball i les
comunitats autònomes promourà les accions pertinents per a fer
efectiva la progressiva integració dels tres subsistemes de la
Formació Professional.
15. El Ministeri d’Educació i Ciència arbitrarà les mesures
pertinents perquè el professorat de secundària rebi la formació
psicopedagògica necessària en els seus estudis universitaris.
16. El MEC negociarà amb els representants del professorat i
amb les comunitats autònomes un estatut de la funció pública
docent que reguli el conjunt de drets i deures dels professors i
professores, defineixi els perfils professionals adequats per al
servei públic educatiu i estableixi els compromisos que
contreuen i les condicions en què s’exerceix la professió."

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8636/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a discriminació laboral per raó
de gènere a IB3. (Publicada en aquest BOPIB).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

A la seu del Parlament, 17 de desembre del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

B)

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8638/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a divulgació i difusió de la
normativa en matèria de pesca recreativa. (Publicada en aquest
BOPIB).
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de funcionament dels centres docents. (Publicada en aquest
BOPIB).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8641/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M iquel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació del programa "Ciutat
Digital" a Formentera. (Publicada en aquest BOPIB).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8635/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a marca "Illes Balears".
(Publicada en aquest BOPIB).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8640/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions del Ministeri de
Medi Ambient al litoral de les Illes Balears. (Publicada en
aquest BOPIB).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8639/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció de quatre
dessaladores tal i com preveu el Plan Hidrológico Nacional per
a les Illes Balears. (Publicada en aquest BOPIB).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8643/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del Pla director
sectorial de transports. (Publicada en aquest BOPIB).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8634/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tercer terme del pressupost

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

2358

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 8492/04.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8644/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a valoració del
procés d'avaluació dels coneixements de llengua catalana.
(Publicada en aquest BOPIB).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre del 2004, fou retirada la pregunta de
referència, del diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a president
de l'Autoritat Portuària, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8637/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pujada de sou a llocs de feina
ocupats per funcionaris del PP. (Publicada en aquest BOPIB).

Ordre de Publicació
B)
Designació de membre del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola a les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, atesa la dimissió de la Sra. Margalida
Rosselló i Pons i d'acord amb l'article 6.2 de la Llei 6/1984, de
15 de novembre, del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola a les Illes Balears, designà per assentiment el Sr.
Bartomeu Tugores i Bautista com a representant al Consell
Assessor de Ràdio Televisió espanyola a les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de desembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8642/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciativa del Consell de
Menorca respecte dels habitatges turístics de vacances.
(Publicada en aquest BOPIB).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç,
Indústria i Energia, davant el Ple del Parlament, sobre el
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2009/03,
relativa a suport a l'empresa Majorica.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre del 2004, tengué lloc la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia qui
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
1.4. INFORM ACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 2004, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 17 de gener del 2005, a les 14,00 hores.
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Puig i Oliver, secretària del Consell de Govern
de les Illes Balears, en funcions,
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 19 de
novembre del 2004, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

23. Aprovació del Projecte de llei per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).
El Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi
Ambient, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei per a la conservació
dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Segon. Trametre, adjunt l'esmentat projecte de llei al
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'article 112 del
Reglament de la Cambra."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 19 de novembre del
2004.
La secretària del Consell de Govern en funcions.
Vistiplau, la presidenta, en funcions.
A)
PROJECTE DE LLEI PER A LA CONSERVACIÓ
DELS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AM BIENTAL
(LECO)
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amb els sistemes dunars, les albuferes i els salobrars. Tots
aquests ambients conserven hàbitats notables des del punt de
vista naturalístic i paisatgístic. Parlam tant dels majestuosos
alzinars dels vessants dels pujols com de les humils basses de
les marines o les pletes aïllades al mig dels sementers. Cada un
atresora diferents espècies animals i vegetals –sovint
endèmiques de determinats territoris illencs– que contribueixen
al manteniment de la biodiversitat insular. La presència de
l’home en aquests indrets ha generat el que avui coneixem com
el nostre paisatge, que fa de les Illes Balears un indret
privilegiat amb uns valors que cal conservar. D’alguna manera,
el seu estat actual és conseqüència d’aquesta relació milAlenària.
Es poden esmentar actuacions humanes que històricament han
suposat la transformació de la majoria dels ambients, com és el
cas de l’emprimada i la construcció de marjades, la instalAlació
de salines o la pastura. Recentment, aquestes actuacions han
quedat en un segon pla davant l’empenta de la urbanització i
l’abandonament de la pagesia.
La societat de les Illes Balears ha assolit la consciència de
la necessitat de vetllar pels espais de valor ambiental rellevant,
com a un mitjà per protegir i conservar el medi ambient en
general. Aquesta preocupació s’ha traslladat als poders públics
que tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per fer
possible aquesta protecció, com és la declaració, planificació
i gestió d’espais naturals sotmesos a algun nivell de protecció
que comporta, a la vegada, la necessitat d’afrontar el debat
social que suposa dur endavant aquestes iniciatives.
II
La Constitució espanyola recull a l’article 45 l’encomana
als poders públics de vetllar per la utilització racional de tots
els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la
qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.
La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears,
va suposar, des de l’òptica de l’ordenació territorial i
urbanística, un primer pas per dotar determinats espais d’un
règim jurídic protector per tal d’evitar-ne la degradació.
L’article 149.1.23 atorga a l’Estat la competència exclusiva
en matèria de legislació bàsica sobre el medi ambient, sense
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir
normes addicionals de protecció. En aquest àmbit competencial
es va promulgar la Llei estatal 4/1989, de 27 de març, relativa
a la conservació dels espais naturals protegits i de la fauna i
flora silvestres, en aplicació de la qual les Illes Balears han
desenvolupat les seves actuacions en aquesta matèria. Després
de 15 anys d’aplicació es fa necessari un adequat desplegament
d’aquesta llei per concretar-ne determinats aspectes i, sobretot,
s’ha fet imprescindible dotar aquesta matèria d’un règim jurídic
general que permeti afrontar els reptes que presenten les
peculiaritats territorials i socioeconòmiques pròpies de les Illes
Balears.

EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
Les Illes Balears compten amb un medi natural
extraordinàriament ric, divers i singular. En el seu espai insular
reduït coexisteixen les muntanyes amb les planures, ambdues
confinades per una costa variada on s’alternen els penya-segats

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears a l’article 11.7
estableix que correspon a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si
pertoca, en els termes que aquesta estableixi, el
desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de protecció
del medi ambient, normes addicionals de protecció, espais
naturals protegits i ecologia.
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Quant al marc europeu, la Directiva 92/43/CE del Consell,
de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals
i de la flora i fauna silvestres, posa en marxa la Xarxa ecològica
europea denominada “Natura 2000”. Aquesta xarxa està
integrada per les zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) designades sota les determinacions de la Directiva
d’aus 79/409/CEE, relativa a les aus silvestres, i per les zones
d’especial conservació (ZEC) derivades de la Directiva hàbitats
esmentada, que es declararan una vegada aprovada la llista de
llocs d’importància comunitària (LIC) proposats per les Illes
Balears.
III
L’aplicació d’un règim de protecció a determinats espais
naturals en relació amb la seva rellevància ambiental ha de
respondre a tres finalitats principals: conservació de la natura,
promoció i desenvolupament socioeconòmic, i
dotació
d’indrets d’esbarjo i gaudi de la ciutadania. La vocació del
territori ha de determinar quin d’aquests tres aspectes ha de
prevaler en cada una de les declaracions que es facin, sempre
dins l’objectiu irrenunciable de la preservació de la
biodiversitat i, per tant, tenint en compte que representen una
gran reserva d’espècies, hàbitats i paisatges que compleixen
alhora una funció destacable des del punt de vista cultural,
educatiu i científic.
Per això s’ha creat una figura nova dins la categoria dels
espais naturals protegits com és la de paratge natural,
configurat com espai on el desenvolupament socioeconòmic
compatible amb la conservació dels seus valors naturals en
constitueix l’element dinamitzador. La posició de
l’Administració davant els usos i les activitats compatibles no
ha de ser de mera tolerància, ben al contrari, els ha de
promoure i incentivar demostrant que poden ser rendibles en
termes econòmics. Per poder aconseguir aquest objectiu
l’Administració ha de comptar amb la colAlaboració i
complicitat dels propietaris i titulars de drets que d’una manera
conjunta han de fer possible la preservació d’aquests espais per
a generacions futures.
Amb la declaració d’espais sotmesos a règim de protecció
el debat històric a les Illes Balears s’ha desenvolupat en termes
de confrontació entre conservació versus desenvolupament,
interès públic versus interès privat, gaudi públic versus
propietat privada, entre d’altres. L’Administració ambiental no
pot ser aliena a aquestes dicotomies, ben al contrari ha
d’assumir el paper de tutora de la conservació i de mediadora
entre els actors implicats i ha de suportar les càrregues
d’aquesta mediació, posant els mecanismes i els instruments
per a garantir l’equilibri entre l’interès públic i el privat.
Per la seva banda la Llei distingeix les categories d’espais
naturals protegits de les figures de protecció pròpies de la
Xarxa ecològica europea “Natura 2000”, ateses les peculiaritats
que imposa la normativa comunitària
En definitiva aquesta Llei pretén cobrir les mancances de
regulació en matèria de protecció d’espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears i complir amb les exigències
comunitàries de protecció de la Xarxa ecològica europea
“Natura 2000”.
IV

Aquesta llei està estructurada en set títols i diverses
disposicions addicionals, transitòries i finals. El títol I recull les
disposicions generals i s’hi fixen l’objecte, la finalitat i els
principis inspiradors, deures de colAlaboració i mesures de
foment, com també es crea el Consell Assessor d’Espais de
Rellevància Ambiental.
El títol II tracta de l’ordenació dels recursos naturals,
completa la regulació bàsica estatal i regula el procediment per
a l’aprovació dels plans d’ordenació dels recursos naturals.
L’extens títol III, dividit en sis capítols, regula els espais
naturals protegits. El capítol I fixa les diferents categories
d’espais naturals protegits i crea en l’àmbit de les Illes Balears
dues noves categories: el paratge natural i l’àrea d’interès
científic; i distingeix la reserva natural integral i la reserva
natural especial. El capítol II estableix el règim general d’usos
i zonificació. Seguidament, el capítol III escomet el
procediment de declaració de cada una d’aquestes categories,
amb la novetat que per a parcs, reserves naturals i paratges
naturals n’estableix la declaració per llei o per acord del
Consell de Govern quan es compti amb la majoria de la
propietat privada. El tret més destacat del capítol IV quant als
efectes de la declaració és la important modulació del dret de
tempteig i retracte. En el capítol V es regula el contingut dels
plans rectors d’ús i gestió i de les normes de protecció de les
diferents categories. Finalment el capítol V I tracta el tema de
la gestió ambiental dels espais naturals protegits en el qual es
preveu la constitució d’autoritats de gestió amb participació
d’altres administracions públiques i representants de titulars de
drets dins els espais naturals protegits, així com l’existència de
juntes assessores en els parcs, reserves i paratges naturals.
El títol IV incorpora el règim jurídic propi dels llocs que
integren la Xarxa ecològica europea “Natura 2000”: les zones
especials de conservació i les zones d’especial protecció per a
les aus. A aquest efecte recull que es declaren per acord del
Consell de Govern i preveu el règim de l’avaluació de les
repercussions dels plans o projectes en aquests llocs.
El títol V estableix els òrgans competents de la comunitat
autònoma de les Illes Balears pel que fa als procediments de
declaració, gestió i planificació dels parcs nacionals.
En el títol VI es recullen diverses disposicions relatives,
amb caràcter general, als espais de rellevància ambiental, i en
particular als espais naturals protegits, i es preveu la possibilitat
de subscriure convenis i servituds d’interès mediambiental.
L’últim títol, el VII, estructurat en tres capítols, instaura el
règim d’infraccions, sancions i policia administrativa. La
potestat sancionadora i la facultat inspectora en les matèries
regulades en aquesta Llei és l’objecte del capítol I. D’altra
banda el capítol II tipifica les infraccions sobre la base de la
legislació bàsica estatal i incorpora altres conductes que
atempten contra la integritat dels espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears. El capítol III preveu les
sancions, no només de caràcter pecuniari, que es poden imposar
per la comissió de les infraccions i els criteris de gradació
d’aquestes.
En les disposicions addicionals es preveu la possibilitat de
cessió a les administracions públiques de béns ubicats en espais
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de rellevància ambiental en pagament de deutes, es regulen
determinades situacions respecte dels espais naturals existents
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i es
modifica un article de la Llei 6/1999 de 3 d’abril, de les
Directius d’ordenació territorial. La disposició derogatòria
aclareix el règim jurídic que resta vigent i d’entre les
disposicions finals destaca la possibilitat d’actualització de
l’import de les sancions per via reglamentària.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
1. Aquesta llei, en exercici de les competències mediambientals
que recull l’article 11.7 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, té per objecte establir el règim jurídic general per a la
declaració, protecció, conservació, restauració, millora i
l’adequada gestió dels espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears.
2. Constitueixen els espais de rellevància ambiental de les Illes
Balears els espais naturals protegits i els llocs de la Xarxa
ecològica europea “Natura 2000” declarats de conformitat amb
el que preveu aquesta llei.

Article 2
Finalitat i principis inspiradors
1. La finalitat d’aquesta Llei és la protecció dels espais de
rellevància ambiental i la promoció del seu desenvolupament
sostenible, fent compatible la conservació dels recursos
naturals amb el seu aprofitament ordenat tenint en compte els
drets de la ciutadania i el seu progrés socioeconòmic.
2. Els principis inspiradors d’aquesta llei són :
a) El manteniment dels processos ecològics essencials i dels
sistemes vitals bàsics.
b) La preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels
sistemes ecològics naturals i del paisatge, amb especial esment
als endemismes de les Illes Balears.
c) L’aprofitament sostenible de la biodiversitat i la
utilització racional del recursos naturals per al bé de les
generacions presents i futures.
d) La promoció social, econòmica i cultural de les zones
d’influència dels espais de rellevància ambiental, amb el
foment d’usos i activitats tradicionals i complementàries
garantint el desenvolupament sostenible.
e) El reconeixement de la colAlaboració amb els propietaris
i la resta de titulars de drets com una eina necessària per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental.
f) L’estímul de la màxima participació dels propietaris i
altres titulars de drets afectats en la declaració i en la gestió
d’una zona protegida.
g) La promoció de la formació i de la investigació en
matèria mediambiental.
h) El garantiment per part dels poders públics del gaudi
públic ordenat dels espais de rellevància ambiental sempre
respectant els drets dels propietaris i altres titulars de drets.
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3. Per al millor assoliment d’aquests principis i finalitats,
l’Administració ambiental pot subscriure acords o convenis per
tal d’establir mesures de conservació i de gestió.
4. Les administracions públiques han d’habilitar els
mecanismes financers per a l’adequada consecució de les
finalitats esmentades.
Article 3
Deures de colAlaboració
1. Tothom té el deure de respectar els espais de rellevància
ambiental i l’obligació de reparar el dany que hi causi.
2. Els propietaris i altres titulars de drets sobre terrenys
inclosos en els espais de rellevància ambiental han de prestar
a l’Administració la colAlaboració necessària per a l’assoliment
dels objectius d’aquesta llei.
3. La declaració d’un espai de rellevància ambiental no suposa
l’obligació dels titulars de suportar l’accés públic a la propietat,
ni la pèrdua de la gestió ordinària de les seves finques.
4. L’Administració, en els termes que acordi amb els
propietaris i altres titulars de drets, ha d’habilitar, quan
procedeixi, els itineraris i les zones per al gaudi públic
d’aquests espais.
Article 4
Finançament
1. El Govern de les Illes Balears ha d’habilitar els mitjans
humans, materials i econòmics necessaris per al compliment
d’allò que disposa aquesta Llei.
2. Amb caràcter general, les vies de finançament són les
següents:
a) La previsió ordinària dels Pressupostos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) Els recursos procedents de l’Administració de l’Estat i
altres administracions públiques via conveni o transferència.
c) Els crèdits derivats de programes procedents de fons
europeus.
d) Les aportacions o donacions de persones físiques o
jurídiques.
Article 5
Accions de foment
1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar l’establiment de
línies de subvencions, ajudes públiques i mesures
compensatòries per les àrees afectades per l’existència d’espais
de rellevància ambiental per tal de promoure’n el
desenvolupament sostenible.
2. Així mateix s’ha de fomentar la cooperació amb els
propietaris per a la realització de tasques que redundin en la
conservació.
Article 6
Consell Assessor d’Espais de Rellevància Ambiental
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1. Es crea el Consell Assessor d’Espais de Rellevància
Ambiental de les Illes Balears, el qual, en la seva condició
d’òrgan consultiu colAlegiat de caràcter científic, ha de tenir
com a funció principal informar, quan així s’estableixi, sobre
els projectes de disposicions en matèria d’espais de rellevància
ambiental i assessorar l’Administració ambiental en la presa de
decisions quan li ho requereixi.

concorre alguna de les circumstàncies a què fa referència
l’apartat anterior.

2. Reglamentàriament s’ha de desplegar la composició i el
règim de funcionament d’aquest consell assessor.

4. L’acte d’inici del procediment caduca transcorreguts vint
mesos, comptadors des de la data de l’esmentat acte, sense que
s’hagi aprovat definitivament el Pla d’ordenació dels recursos
naturals.

TÍTOL II
DE L’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS
Article 7
Els plans d’ordenació dels recursos naturals

3. La conselleria competent en matèria de medi ambient ha
d’emetre l’informe a què fa referència l’apartat anterior en un
termini màxim de seixanta dies, i s’entén favorable si no és
emès en aquest termini.

Article 9
Procediment d’elaboració

1. Per tal d’adequar la gestió dels espais de rellevància
ambiental als principis inspiradors d’aquesta Llei, el Govern de
les Illes Balears ha de planificar els recursos naturals
mitjançant plans d’ordenació dels recursos naturals.

1. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi
ambient la formulació i la redacció dels plans d’ordenació dels
recursos naturals, per a la qual cosa es poden constituir equips
redactors multidisciplinars i representatius de tots els sectors
afectats.

2. L’objecte, els efectes i el contingut mínim dels plans
d’ordenació dels recursos naturals són els establerts a la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres.

2. Els plans d’ordenació dels recursos naturals s’han d’aprovar
per decret del Govern de les Illes Balears i s’han de tramitar
d’acord amb el procediment específic conformat pels tràmits
següents:

3. Dins el marc del que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article
5 de la Llei 4/1989 esmentada, el grau de densitat normativa de
la regulació del Pla d’ordenació dels recursos naturals ha de ser
respectuós, dins l’àmbit terrestre, amb la competència en
matèria de l’ordenació del territori i urbanisme i, dins l’àmbit
marí amb la competència en matèria de pesca marítima.

a) L’inici del procediment correspon al Consell de Govern
mitjançant acord pres a proposta del conseller competent en
matèria de medi ambient. S’ha d’adjuntar a la proposta un
estudi complet dels valors ambientals, etnològics i d’altre tipus
i el corresponent avantprojecte de regulació.
b) L’acord d’inici s’ha de notificar a les administracions
territorials afectades i, per tal de comunicar-lo als interessats,
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i com
a mínim en dos dels diaris de major tirada de l’illa
corresponent, sense perjudici d’altres accions de difusió que es
considerin adients.
c) L’avantprojecte s’ha de sotmetre a audiència dels titulars
de drets i interessos legítims per mitjà de les organitzacions i/o
entitats reconegudes per la llei que els agrupin o els representin,
i a consulta dels interessos socials i institucionals afectats i de
les associacions que persegueixin els principis i els objectius
que preveu aquesta Llei.
d) S’ha d’obrir un període de participació amb la resta de
conselleries i amb les administracions amb competències en
matèria d’ordenació territorial i urbanística que s’ha de
materialitzar mitjançant l’emissió d’un informe.
e) S’ha de sotmetre a informació pública per un període,
com a mínim, d’un mes. L’obertura d’aquest període s’ha
d’anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler
d’anuncis dels consells insulars i dels ajuntaments afectats i en
un mínim de dos dels diaris de major tirada de l’illa
corresponent.
f) Finalment el projecte de pla d’ordenació dels recursos
naturals ha de ser sotmès preceptivament als següents informes:
- L’informe del Consell Assessor d’Espais de Rellevància
Ambiental.
- L’informe dels serveis jurídics de la Conselleria de Medi
Ambient.
- L’informe de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial.

4. Els plans d’ordenació dels recursos naturals poden regular,
en funció de la capacitat de càrrega i els objectius de
conservació de l’espai, la possibilitat d’admetre, a més
d’activitats del sector primari, altres usos compatibles amb els
objectius de conservació.
5. El Pla d’ordenació de recursos naturals ha de contenir un
estudi de la viabilitat dels sectors econòmics i ha d’identificar
i assenyalar les mesures per al foment i la promoció de l’espai.
Igualment ha d’establir l’estratègia de comunicació i els
mecanismes d’informació i assessorament a la població
afectada.
Article 8
Protecció cautelar
1. Durant la tramitació del procediment per a l’aprovació d’un
pla d’ordenació dels recursos naturals no es poden dur a terme
actes que suposin una transformació sensible de la realitat física
i biològica que pugui arribar a fer impossible o dificultar de
forma important la consecució dels objectius del pla.
2. Una vegada iniciat el procediment d’elaboració i aprovació
d’un pla d’ordenació dels recursos naturals i fins que no se’n
produeixi l’aprovació no es pot atorgar cap autorització,
llicència o concessió que habiliti per dur a terme actes de
transformació sensible de la realitat física o biològica, sense un
informe favorable de l’Administració ambiental. Aquest
informe només pot ser desfavorable quan en l’actuació pretesa
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- L’informe de la Secretaria General el qual ha de referir-se
a la correcció del procediment seguit i a la valoració de les
alAlegacions presentades.
3. Per a la modificació dels plans d’ordenació dels recursos
naturals s’ha de seguir el mateix procediment que per a la seva
aprovació.
TÍTOL III
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Capítol I
Categories d’espais naturals protegits
Article 10
Concepte
Són espais naturals protegits les zones terrestres i marines
de les Illes Balears que siguin declarades com a tals en la forma
prevista en aquesta Llei atenent la representativitat, singularitat,
fragilitat o interès dels seus elements o sistemes naturals.

Article 11
Categories
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poblacions afectades i la millora de les seves condicions de
vida, no essent compatibles els altres usos que siguin aliens a
aquestes finalitats.
Article 14
Reserves naturals
1. Les reserves naturals són els espais la declaració dels quals
persegueix la protecció d’ecosistemes, de comunitats o
d’elements biològics que, per la seva raresa, fragilitat,
importància o singularitat, requereixen un tractament especial.
2. Les reserves naturals poden ser de dos tipus:
a) Reserves naturals integrals. Són els espais de dimensió
moderada que per la seva fragilitat i importància cal preservar
de manera integral amb tots els seus elements biòtics i abiòtics,
com també tots els processos ecològics naturals que s’hi
produeixen, no essent compatibles ni els usos ni l’ocupació
humana aliena a finalitats científiques.
b) Reserves naturals especials. Són els espais de dimensió
moderada reservats a la preservació d’hàbitats especialment
singulars, espècies concretes, formacions geològiques o
processos ecològics naturals d’interès especial, on s’admet un
ús humà moderat de caràcter tradicional, un ús educatiu i
científic i un ús de visita degudament controlat.
Article 15
M onuments naturals

Els espais naturals protegits de les Illes Balears es
classifiquen, en funció dels béns i valors la protecció dels quals
es pretén, en les categories següents:
a) Parcs naturals
b) Paratges naturals
c) Reserves naturals, que poden ser integrals i especials.
d) M onuments naturals
e) Paisatges protegits
f) Àrees d’interès científic

Són monuments naturals els espais o elements de la
naturalesa constituïts per formacions de notòria singularitat,
raresa o bellesa, que mereixen una protecció especial. Es
consideren monuments naturals les formacions geològiques, els
elements hidrològics, les formacions biològiques, els jaciments
paleontològics i altres elements de la geografia física que
reuneixen un interès especial per la singularitat o la importància
dels seus valors científics, culturals o paisatgístics.

Article 12
Parcs naturals

Article 16
Paisatges protegits

Són els espais naturals relativament extensos, no
transformats sensiblement per l’explotació o ocupació humana
que, en consideració a la bellesa de la seva fauna, flora i gea
en conjunt, constitueixen una mostra del patrimoni natural de
les Illes Balears. La declaració d’un parc natural té per objecte
la preservació del seus recursos naturals per a la investigació
científica, les finalitats educatives i el gaudi públic de forma
compatible amb la seva conservació. No hi tenen cabuda les
construccions ni les edificacions de nova planta per a usos
residencials o d’altres aliens a la seva finalitat.

Els paisatges protegits són aquelles zones concretes del
medi natural que, pels seus valors estètics i culturals, siguin
mereixedors d’una protecció especial.

Article 13
Paratges naturals
Són els espais naturals relativament extensos en què
coexisteixen activitats agrícoles, ramaderes o pesqueres, de
transformació agrària i activitats d’altres sectors econòmics que
fan compatible la conservació amb el seu desenvolupament
sostenible, configurant un paratge de gran interès ecocultural
que fa necessària la seva conservació. La declaració d’un
paratge natural té per objecte la conservació de tot el conjunt
i, alhora, la promoció del desenvolupament harmònic de les

Article 17
Àrea d’interès científic
Són els llocs, generalment aïllats i de dimensions reduïdes,
en els quals es troben elements naturals determinats d’interès
científic, espècimens o poblacions animals o vegetals
amenaçades o mereixedores de mesures específiques de
conservació temporals o permanents.
Capítol II
Règim general d’usos i zonificació
Article 18
Usos i aprofitaments
1. L’ús i l’aprofitament dels béns i recursos inclosos en l’àmbit
d’un espai natural protegit s’ha de realitzar de manera que
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resulti compatible amb la conservació dels valors que
fonamenten la seva declaració.

i s’ha d’evacuar en el termini d’un mes des que l’expedient
complet tengui entrada al registre de l’esmentat òrgan.

2. Dins l’àmbit d’un espai natural protegit els usos poden ser
permesos, autoritzables o prohibits.

4. Aquest informe serà vinculant, quant als aspectes esmentats
a l’apartat anterior, quan sigui desfavorable a l’ús pretès o
imposi condicions fonamentades en les disposicions dels
instruments de planificació o declaració prevists en aquesta
llei.

3. Els instruments de planificació o les normes de protecció de
cada espai natural protegit establiran la classificació dels usos
en aquestes tres categories.
4. Les referències a l’autorització d’usos s’entenen sense
perjudici que hagin de ser objecte de llicència urbanística,
declaració d’interès general o autorització administrativa de
qualsevol altra classe.
Article 19
Usos permesos
1. Els usos permesos són aquells que per la seva pròpia
naturalesa són compatibles amb els objectius de protecció de
cada categoria d’espai natural protegit.
2. Amb caràcter general, es consideren usos o activitats
permesos els agrícoles, ramaders, forestals, i pesquers
tradicionals i altres no tradicionals que siguin compatibles amb
la finalitat i els objectius de protecció de cada espai natural.
3. Els usos o activitats permesos no necessiten autorització de
la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense
perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article anterior.
Article 20
Usos prohibits
1. Són usos prohibits els declarats com a tals en els instruments
de planejament mediambiental, en raó de la seva
incompatibilitat amb la protecció i per suposar un perill actual,
directe o indirecte, per a l’espai natural protegit o qualsevol
dels seus elements i valors.
2. En cap cas no es poden adquirir per silenci administratiu
facultats o drets, ni llicències, ni concessions que comportin
usos prohibits en aquesta llei o en les normes i plans que la
despleguin.
Article 21
Usos autoritzables
1. Es consideren usos o activitats autoritzables els previstos
com a tals en els instruments de planejament mediambiental per
ser, sota determinades condicions, tolerables per al medi
natural sense deteriorament dels seus valors, com també tots els
usos no definits com a permesos o prohibits.
2. Dins l’àmbit territorial dels espais naturals protegits,
l’autorització, llicència o concessió d’usos i activitats correspon
als òrgans competents per raó de la matèria, els quals han de
solAlicitar amb caràcter preceptiu, abans de resoldre, informe a
l’òrgan competent en matèria d’espais naturals protegits.
3. L’informe ha de limitar els seus pronunciaments a
l’adequació de l’ús o activitats pretesos amb els objectius de
protecció sobre la base de les disposicions contingudes en els
instruments de declaració o planificació prevists en aquesta Llei

5. És nulAla de ple dret l’autorització, llicència o concessió
atorgada contravenint l’informe esmentat a l’apartat anterior.
Article 22
Zonificació dels espais naturals protegits
En l’àmbit territorial dels espais naturals protegits, en
funció de les característiques de cada categoria, s’han d’establir
zones diferenciades d’acord amb la següent classificació:
a) Zones d’exclusió. Estan constituïdes per aquelles àrees
amb major qualitat biològica o que continguin els elements
biòtics o abiòtics més fràgils, amenaçats o representatius.
L’accés a aquestes zones ha de ser regulat atenent finalitats
científiques, educatives o de conservació.
b) Zones d’ús limitat. Integren aquelles àrees amb una alta
qualitat biològica o elements fràgils o representatius en les
quals els objectius de conservació admeten un ús públic reduït
amb mitjans tradicionals, sense instalAlacions permanents.
c) Zones d’ús compatible. S’han de delimitar amb aquesta
denominació les zones en què les característiques del medi
natural permetin la compatibilització de la conservació amb els
usos agraris, forestals, ramaders, cinegètics i pesquers
tradicionals així com usos educatius, recreatius i altres
complementaris compatibles amb els objectius de conservació.
d) Zones d’ús general. Constituïdes per aquelles superfícies
que, en raó de la menor qualitat relativa dins l’espai natural
protegit, o per la seva capacitat d’admetre un major nombre de
visitants, puguin servir per a la ubicació d’instalAlacions,
activitats i serveis que redundin en benefici de les comunitats
locals integrades o pròximes a l’espai natural.
Capítol III
Procediment de declaració
Article 23
Declaració de parcs, paratges i reserves naturals
1. Els parcs naturals, els paratges naturals, les reserves naturals
integrals i les reserves naturals especials es declaren per Llei
del Parlament de les Illes Balears.
2. Això no obstant, la declaració d’aquestes figures es pot fer
per acord del Consell de Govern quan els terrenys inclosos en
la seva delimitació siguin propietat d’una entitat pública o,
tractant-se de terrenys de titularitat privada, siguin aportats
voluntàriament pels propietaris que representin més de la meitat
de la superfície de titularitat privada.
3. Prèviament a la declaració de parcs, paratges i reserves
naturals s’ha d’elaborar i aprovar el corresponent Pla
d’ordenació dels recursos naturals. Excepcionalment, es poden
declarar aquestes figures, sense l’aprovació prèvia del Pla
d’ordenació dels recursos naturals, quan concorrin
circumstàncies que ho justifiquin les quals s’han de fer constar
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expressament. En aquest cas, s’ha de tramitar i s’ha d’aprovar
el corresponent pla d’ordenació en el termini d’un any des de
la declaració de parc, paratge o reserva natural, transcorregut
el qual quedarà sense efecte l’acte de declaració.
4. En els espais naturals protegits que s’hagin de declarar per
llei, els efectes del Pla d’ordenació dels recursos naturals
prèviament aprovat queden condicionats a l’efectiva entrada en
vigor de la llei de declaració. Això no obstant, el Govern pot
establir l’aplicació provisional, des de l’aprovació del projecte
de llei i mentre duri la tramitació parlamentària, de totes o
alguna de les disposicions del Pla d’ordenació dels recursos
naturals. Aquestes mesures, en el seu cas, decauran
transcorreguts dos anys des de l’aprovació del projecte de llei
sense que la llei hagi entrat en vigor.

Article 24
Declaració de les figures restants
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cas, còpia fefaent de l’escriptura pública en què s’hagi
instrumentat la transmissió. El dret de tempteig es pot exercir
en el termini de tres mesos i el de retracte en el d’un any,
ambdós comptadors des de la comunicació, que s’ha de fer en
tot cas i que és un requisit necessari per a la inscripció de la
transmissió en el Registre de la Propietat.
3. Els drets de tempteig i retracte no s’han d’exercir en relació
a les transmissions següents:
- En les transmissions de finques de superfície inferior a
100 hectàrees, qualsevol sigui la categoria i zonificació.
- En les transmissions de finques ubicades en les zones d’ús
compatible i d’ús general dels paratges naturals, i
- En les transmissions de finques en relació amb les quals
els transmetent hagi formalitzat amb l’Administració acords o
convenis de gestió o conservació en els quals se subrogui
l’adquirent.
En el cas de finques que compleixin parcialment els dos
darrers supòsits anteriors, el dret de tempteig i retracte no
s’exercirà si la major part de la finca queda afectada per alguna
de les causes d’exclusió esmentades.

Els monuments naturals, els paisatges protegits i les àrees
d’interès científic es declaren per acord del Consell de Govern.
L’acte de declaració s’ha de limitar a determinar la categoria
d’espai natural protegit i a delimitar-ne l’àmbit territorial.

Capítol V
Planificació dels espais naturals
Article 28
Instruments de planificació

Article 25
Procediment
1. L’acte de declaració ha de seguir els mateixos tràmits
previstos a l’article 9.2 d’aquesta llei.
2. N o serà necessària aquesta tramitació quan l’acte de
declaració trobi el seu assentament en la proposta continguda
en un pla d’ordenació dels recursos naturals aprovat
prèviament, sense perjudici d’allò que estableix l’apartat
següent.
3. Els instruments de declaració que continguin, a més,
qualsevol tipus de regulació o règim jurídic, s’han d’aprovar
per decret del Govern i han de seguir el procediment específic
establert a l’article 9.2,
Capítol IV
Efectes de la declaració
Article 26
Declaració d’utilitat pública
La declaració d’un espai natural protegit comporta la
declaració d’utilitat pública i interès social, a efectes
expropiatoris, dels béns i drets afectats.
Article 27
Dret de tempteig i retracte
1. La declaració d’un espai natural protegit comporta la facultat
de l’Administració competent per a l’exercici dels drets de
tempteig i retracte en les transmissions oneroses de terrenys
ubicats en el seu àmbit territorial.
2. El transmetent ha de notificar fefaentment a l’Administració
les condicions essencials de la transmissió pretesa o, en el seu

Sota les prescripcions dels plans d’ordenació dels recursos
naturals, quan la seva existència sigui obligatòria, la
planificació dels espais naturals protegits s’ha de fer mitjançant
els següents instruments:
a) Els plans rectors d’ús i gestió dels parcs naturals, dels
paratges naturals i de les reserves naturals.
b) Les normes de protecció dels monuments naturals, dels
paisatges protegits i de les àrees d’interès científic.
Article 29
Naturalesa i efectes
1. Els plans rectors d’ús i gestió despleguen les directrius del
Pla d’ordenació dels recursos naturals i estableixen la previsió
de les actuacions que s’han de dur a terme, en particular les
relatives a investigació, ús públic i protecció i millora dels
valors ambientals.
2. Els plans rectors d’ús i gestió tenen caràcter vinculant per a
les administracions i els particulars i prevalen sobre el
planejament territorial i urbanístic. Quan les seves
determinacions són incompatibles amb la normativa territorial
i urbanística en vigor, aquesta última s’ha de revisar d’ofici per
adaptar-la a les prescripcions del Pla d’ús i gestió.
Article 30
Contingut
1. Els plans rectors d’ús i gestió han de contenir almenys:
a) La zonificació de l’espai d’acord amb les disposicions
del Pla d’ordenació dels recursos naturals amb delimitació dels
usos prioritaris a cada zona.
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b) Les normes de regulació d’usos i activitats, per al cas que
sigui necessari completar les del Pla d’ordenació dels recursos
naturals.
c) Els criteris i les normes generals de protecció, gestió i
millora dels valors naturals, especialment quant a
l’aprofitament dels recursos naturals.
d) L’estratègia de comunicació per difondre els valors
naturals de l’espai.
e) El programa economicofinancer.
f) La concreció de mesures que impulsin la qualitat de vida
de les poblacions afectades, així com, si escau, de les mesures
de compensació i d’incentivació d’acord amb el que estableix
aquesta llei.
2. Les necessitats econòmiques per a la concessió d’ajudes i
subvencions han de ser pressupostades en l’exercici
immediatament posterior a l’entrada en vigor de cada pla rector
d’ús i gestió.
Article 31
Procediment d’aprovació
1. Els plans rectors d’ús i gestió s’han d’aprovar per decret del
Govern.
2. Una vegada iniciat el procediment per resolució del
conseller, el procediment s’ha de tramitar de conformitat amb
el que preveu l’article 9.2 lletres b), c), d) i e).
3. Els plans rectors d’ús i gestió seran objecte de revisió cada
sis anys.
4. Les actuacions previstes en els plans rectors d’ús i gestió
s’han de desenvolupar mitjançant programes anuals d’execució
aprovats per una resolució de la persona titular de l’organisme
competent en la gestió i administració ambiental dels espais
naturals protegits.
Article 32
Normes de protecció
1. Els monuments naturals, els paisatges protegits i les àrees
d’interès científic que no es troben incardinats en parcs,
paratges o en reserves naturals han de comptar amb normes de
protecció.
2. Aquestes normes han de contenir almenys les mesures de
conservació, la regulació dels usos i el règim d’autoritzacions,
sempre d’acord amb el Pla d’ordenació dels recursos naturals,
si n’hi ha i, amb caràcter general, han d’establir les condicions
necessàries per a la seva supervivència i la seva pacífica
contemplació.
3. Aquestes normes s’han d’aprovar per decret del Govern
d’acord amb el procediment previst a l’article 9.2 lletres b), c),
d) i e).
4. És d’aplicació a les normes de protecció l’establert a l’article
29.2 per als plans rectors d’ús i gestió.
Capítol VI
Gestió dels espais naturals protegits
Article 33

Gestió i administració
1. La gestió i l’administració ambiental dels espais naturals
protegits correspon a la conselleria competent en matèria de
medi ambient que pot desenvolupar-la mitjançant ens
instrumentals. Aquesta conselleria ha de conèixer i informar
preceptivament sobre tots els plans i projectes de disposicions
generals que afectin o puguin afectar els Espais naturals
protegits.
2. Per a la presa de decisions en la gestió mediambiental dels
espais naturals protegits s’han de constituir autoritats de gestió
per donar entrada a altres administracions públiques així com
una representació adequada de propietaris i altres titulars de
drets dins els espais naturals protegits.
3. En la composició de les autoritats de gestió s’han de donar
entrada a representants de la resta d’administracions públiques
proporcionalment a la seva aportació econòmica.
4. Les autoritats de gestió s’adscriuen a l’organisme competent
en la gestió i administració ambiental dels espais naturals
protegits.
Article 34
Juntes assessores
1. Els parcs, els paratges naturals i les reserves naturals poden
disposar d’un òrgan consultiu i de participació dels propietaris,
dels representants d’interessos socials i econòmics afectats i de
les entitats i organitzacions la finalitat de les quals sigui la
conservació de la natura, que es denomina Junta Assessora.
2. Les juntes assessores es creen de conformitat amb la
normativa vigent de règim jurídic per a la creació d’òrgans
colAlegiats. Les juntes assessores s’adscriuen a l’organisme
competent per a la gestió i administració ambiental dels espais
naturals protegits.
TÍTOL IV
DE LA XARXA ECOLÒGICA EUROPEA
“NATURA 2000”
Article 35
Xarxa ecològica europea “Natura 2000”
1. Les zones especials de conservació i les zones d’especial
protecció per a les aus declarades a les Illes Balears s’integren
a la Xarxa ecològica europea “Natura 2000”.
2. La declaració d’aquestes zones té com a objecte contribuir
a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
existents en el territori de les Illes Balears d’acord amb la
normativa comunitària, tenint en compte, alhora, les exigències
econòmiques, socials i culturals així com les particularitats de
les Illes Balears.
Article 36
Zones especials de conservació
1. Les zones especials de conservació són els espais delimitats
per a garantir el manteniment o, si n’és el cas, el restabliment,
en un estat de conservació favorable, dels tipus d’hàbitats
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naturals d’interès comunitari i dels hàbitats de les espècies
d’interès comunitari, establerts d’acord amb la normativa
europea.
2. Correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la
declaració com a zones especials de conservació dels Llocs
d’importància comunitària que hagin estat seleccionats i
designats per la Comissió Europea.
Article 37
Zones d’especial protecció per a les aus
1. Les zones d’especial protecció per a les aus són els espais
delimitats per a l’establiment de mesures de conservació
especials per tal d’assegurar la supervivència i la reproducció
de les espècies d’aus, en particular, d’aquelles incloses en
l’annex II de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals protegits i de la flora i fauna silvestre i de les
aus migratòries no incloses en l’esmentat annex però l’arribada
de les quals sigui regular.
2. Les zones d’especial protecció per a les aus es declaren per
acord del Consell de Govern.
Article 38
M esures de conservació a la Xarxa “Natura 2000”
1. El Govern de les Illes Balears fixarà les mesures de
conservació necessàries que implicaran, si n’és el cas, plans de
gestió adequats, específics o integrats en altres instruments de
planificació, i les apropiades mesures reglamentàries,
executives o contractuals, que responguin a les exigències
ecològiques dels tipus d’hàbitats i de les espècies d’interès
comunitari presents a les zones que formin part de la Xarxa
ecològica europea “Natura 2000”.
2. En aquestes zones, les administracions públiques en l’àmbit
de les seves competències, han vetllar per evitar el
deteriorament dels hàbitats naturals, dels hàbitats de les
espècies així com també les alteracions que repercuteixin en les
espècies que han motivat la designació de les zones, en la
mesura que les esmentades alteracions puguin tenir un efecte
apreciable pel que fa als objectius de conservació.
Article 39
Avaluació de repercussions
1. La Conselleria de Medi Ambient ha d’informar
preceptivament, abans de la seva execució, sobre qualsevol pla
o projecte que, sense tenir una relació directa amb la gestió
d’un lloc de la Xarxa “Natura 2000” o sense ser necessari per
a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable, ja sigui
individualment o en combinació amb altres plans o projectes.
Aquest informe té per objecte l’avaluació de les repercussions
ambientals del pla o projecte en relació amb els objectius de
conservació de l’esmentat lloc.
2. A efectes del que preveu l’apartat anterior, el pla o projecte
ha d’anar acompanyat d’un estudi d’avaluació de les
repercussions ambientals en relació amb els objectius de
conservació i ha d’incloure les corresponents mesures
correctores. En el cas que al pla o projecte li sigui d’aplicació
la normativa sobre avaluació d’impacte ambiental, aquest
estudi d’avaluació de les repercussions ambientals s’ha
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d’incloure en el corresponent estudi d’avaluació d’impacte
ambiental.
3. L’òrgan mediambiental ha d’emetre l’informe en el termini
de dos mesos i només pot informar favorablement sobre el pla
o projecte després d’assegurar-se que no causarà perjudici a la
integritat del lloc en qüestió.
4. En el cas que de l’informe d’avaluació se’n derivin
conclusions negatives i, rebutjades les solucions alternatives
estudiades, el Consell de Govern pot, per raons imperioses
d’interès públic de primer ordre, incloses les d’índole social o
econòmica, autoritzar el pla o projecte, establint les mesures
correctores i compensatòries necessàries per garantir els
objectius de la Xarxa “Natura 2000”. En aquest supòsit el
Govern de les Illes Balears ha de comunicar a la Comissió
Europea les mesures compensatòries que hagi adoptat.
5. En relació amb el que preveu l’apartat anterior, en el cas que
en el lloc s’hi trobi un hàbitat natural prioritari o una espècie
prioritària, només es poden alAlegar consideracions relacionades
amb la salut humana i la seguretat pública o raons relatives a
conseqüències positives per al medi ambient així com també,
en aquest cas amb consulta prèvia a la Comissió Europea, altres
raons imperioses d’interès públic de primer ordre.
TÍTOL V
DELS PARCS NACIONALS A LES ILLES BALEARS
Article 40
Proposta de declaració
El Consell de Govern, oït el Consell Assessor d’Espais de
Rellevància Ambiental, pot proposar a l’Estat la declaració com
a parc nacional d’un espai natural de les Illes Balears que
compleixi les condicions que estableixi la normativa bàsica
estatal per a ser declarat com a tal.
Article 41
Gestió
1. Els representants del Govern de les Illes Balears a la
Comissió Mixta de Gestió els designa la persona titular de la
conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Els plans rectors d’ús i gestió dels parcs nacionals s’han
d’aprovar per decret del Govern seguint el procediment
establert a l’article 9.2 lletres b), c), d) i e).
TÍTOL VI
ALTRES DISPOSICIONS
Article 42
Compatibilitat de les diferents categories d’espais de
rellevància ambiental
1. Dins un mateix àmbit territorial poden coexistir diferents
figures de protecció si ho requereixen les seves particulars
característiques i resulta convenient per a la consecució de la
protecció dels valors naturals.
2. En aquests casos, s’han d’adoptar mesures de coordinació
per a una eficaç integració harmònica de les diferents
prescripcions.
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Article 43
Denominacions
1. Les denominacions de les diferents categories esmentades en
aquesta Llei s’han de fer servir únicament per als espais
naturals que es declarin d’acord amb aquesta Llei i en la seva
normativa de desenvolupament.
2. Sense perjudici del que prevegi en cada moment la legislació
vigent en matèria de patents i marques, es prohibeix l’ús de la
denominació de les zones protegides sense permís exprés de la
conselleria competent en matèria de biodiversitat.
3. Les produccions artesanals de les àrees d’influència
socioeconòmica, sense perjudici de la legislació específica i
amb autorització prèvia de la conselleria competent en matèria
de medi ambient, podran usar una etiqueta de qualitat de
productes referenciada en la denominació de l’espai natural
protegit.
Article 44
Senyalització
1. L’òrgan ambiental ha d’instal Alar senyals informatius, en
l’àmbit territorial dels espais de rellevància ambiental de
conformitat amb la normativa de senyalització que estableixi el
Govern de les Illes Balears.

2. La potestat sancionadora s’ha d’exercir seguint els tràmits
establerts per la normativa reguladora del procediment a seguir
per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.
3. El titular de la direcció general competent en matèria de
protecció d’espais naturals és l’òrgan competent per iniciar el
procediment sancionador.
4. La competència per resoldre els procediments sancionadors
correspon:
- Al titular de la direcció general competent en matèria de
protecció d’espais naturals, per a les infraccions lleus.
- Al titular de la conselleria competent en matèria de medi
ambient, per a les infraccions greus
- Al Consell de Govern, per a les infraccions molt greus.
Article 47
M esures provisionals
1. L’òrgan competent per a acordar l’inici del procediment
sancionador pot adoptar mesures cautelars per tal d’evitar la
continuació de la infracció o l’agreujament del mal causat,
mitjançant un acte motivat.
2. Aquestes mesures provisionals han de ser congruents amb la
naturalesa de la infracció i proporcionades a la seva gravetat.

2. La instalAlació d’aquests senyals comporta l’obligació dels
titulars de dret de donar pas i permetre el desenvolupament de
les tasques necessàries per a la colAlocació, conservació i
renovació d’aquests.

3. Abans de l’inici del procediment, el conseller competent en
matèria de medi ambient pot adoptar mesures cautelars en
casos d’urgència i en aquells altres en què l’afectació dels
interessos públics ho requereixi.

Article 45
Convenis i servituds d’interès mediambiental

Article 48
Facultat inspectora

1. El Govern de les Illes Balears pot subscriure acords o
convenis amb el titulars de drets sobre terrenys inclosos en
espais naturals protegits per tal que aquests acceptin, a canvi
d’una contraprestació econòmica, el desenvolupament de
tasques i actuacions relacionades amb la gestió mediambiental
que impliquin limitacions de les activitats, usos o aprofitaments
que excedeixin del contingut normal del dret de propietat.

1. Sense perjudici de la competència d’altres administracions,
la inspecció, vigilància i control de les matèries objecte
d’aquesta Llei correspon a la conselleria competent en matèria
de medi ambient la qual promourà els mecanismes de control
necessaris amb els altres òrgans de l’Administració autonòmica
i de la resta d’administracions públiques.

2. Els titulars poden cedir els seus drets de manera selectiva i
les limitacions poden afectar només una part de la finca.
3. Aquests acords o convenis poden consistir en la constitució
d’una servitud que s’ha d’inscriure en el Registre de la
Propietat.
TÍTOL VII
RÈGIM D’INFRACCIONS , SANCIONS I POLICIA
ADM INISTRATIVA
Capítol I
Principis generals
Article 46
Potestat sancionadora
1. La potestat sancionadora en relació amb el règim previst en
aquesta Llei correspon a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Els cossos d’inspecció, vigilància i control de la Conselleria
de M edi Ambient, als quals se’ls atribueixin aquestes funcions,
tenen la condició d’agents de l’autoritat sempre que les
despleguin en compliment d’aquesta Llei i acreditin la seva
condició i actuació amb la corresponent documentació.
Capítol II
Infraccions
Article 49
Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives les acciones o
omissions doloses o culposes comeses dins els espais de
rellevància ambiental tipificades en aquesta llei.
2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus
i molt greus.
Article 50
Infraccions lleus
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1. Es consideren infraccions administratives lleus:
a. L’alteració de les condicions d’un espai o dels seus
productes mitjançant l’o cup ació , em p rima d a, tala,
arrabassament, moviment de terres, extracció de materials o
altres accions, sense autorització
b. La captura, mort o persecució injustificada d’animals
silvestres en els supòsits en els quals sigui necessària
autorització administrativa.
c. L’abandonament, fora dels llocs destinats a aquesta
finalitat, de brossa, deixalles, residus o altres materials sòlids
o líquids aliens al medi natural.
d. La circulació de qualsevol tipus de vehicle motoritzat
camp a través o per pistes forestals l’ús de les quals s’hagi
determinat com a restringit, sense autorització; igualment, la
navegació per les zones de l’àmbit marí de navegació prohibida
o restringida, sense autorització.
e. Dificultar l’acció dels agents de l’autoritat encarregats de
la vigilància dels espais.
f. L’acampada, el bivac i la pernocta a l’aire lliure, sense
autorització o incomplint-ne les condicions.
g. Fer foc, sense autorització o incomplint-ne les
condicions.
h. L’organització d’actes multitudinaris dins els espais
naturals sense la preceptiva autorització. No es consideren com
a tals els que se celebren amb caràcter privat o familiar en les
cases existents i voltants immediats.
2. Així mateix són infraccions administratives lleus la
vulneració d’altres normes específiques contingudes en les
disposicions normatives i en els instruments de planificació,
protecció i gestió referides a: zones d’accés restringit,
equipaments, limitacions establertes en relació amb l’afecció a
elements de la flora, fauna i gea, instalAlacions i construccions,
ap rofitaments forestals, estacionament de vehicles,
senyalitzacions i tancaments, activitats cinegètiques, piscícoles,
esportives, recreatives, comercials, energètiques, activitats
relacionades amb la investigació, vídeo i fotografia, activitats
subjectes a avaluació d’impacte ambiental, aigües residuals i
altres activitats que figurin en les disposicions normatives i en
els instruments de planificació.
3. Amb independència de l’àmbit territorial on es cometi, es
considera infracció administrativa l’ús de les denominacions i
els anagrames dels espais de rellevància ambiental sense
autorització
4. Constitueixen igualment infraccions administratives lleus les
previstes en els dos articles següents quan, per l’escassa entitat,
no siguin mereixedores de la qualificació de greus o molt greus.

Article 51
Infraccions greus
Són infraccions administratives greus:
a. Les conductes previstes en les lletres a, b, d, g i h de
l’apartat 1 i les previstes en l’apartat 2 de l’article anterior quan
es produeixin danys significatius al medi natural o es duguin a
terme amb finalitats de caràcter comercial o empresarial.
b. L’obstrucció a l’actuació dels agents de l’autoritat
encarregats de la vigilància de l’espai natural.
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c. La introducció d’espècies de flora i fauna silvestres sense
autorització.
d. L’alteració dels processos ecològics que siguin
fonamentals per a la integritat dels ecosistemes.
e. Fer foc en llocs prohibits.
f. L’acampada, el bivac i la pernocta a l’aire lliure en llocs
prohibits
g. La destrucció de la senyalització.
h. L’organització d’actes multitudinaris en les zones on
estigui prohibit.
i. Les accions que atemptin de forma greu contra la flora,
fauna o configuració geològica dels espais naturals, sempre que
el dany sigui reversible.
Article 52
Infraccions molt greus
Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a. La utilització de productes químics, substàncies
biològiques i altres contaminants, així com els abocaments de
residus que alterin les condicions d’habitabilitat produint un
dany molt greu als valors dels espais.
b. Els incendis deliberats de massa forestal arbòria a
l’interior dels espais
c. Les conductes previstes en les lletres a, b, d, g i h de
l’apartat 1 i les previstes en el apartat 2 de l’article 51 quan
produeixin danys molt greus al medi natural.
d. Les alteracions deliberades i irreversibles dels hàbitats
dels espais naturals en contra de la seva normativa o
planificació.
Article 53
Prescripció de les infraccions
Les infraccions previstes en aquesta Llei prescriuen als
quatre anys, les molt greus; als dos anys, les greus; i en el
termini d’un any les lleus. La prescripció de la infracció no
comporta la impossibilitat d’exigir la restauració del medi
natural i la reposició al seu estat anterior.
Capítol III
Sancions
Article 54
Sancions
1. Les infraccions tipificades en els articles anteriors han de ser
sancionades amb les multes següents:
- Les infraccions lleus, amb multa de 100 a 6000 euros.
- Les infraccions greus, amb multa de 6001 fins a 60.000
euros.
- Les infraccions molt greus, amb multa de 60.001 fins a
300.000 euros.
2. La quantia de les sancions imposades per infraccions greus
o molt greus pot incrementar-se fins al total del valor del
benefici ilAlícit obtingut pel subjecte infractor, fins al límit de
3.000.000 d’euros.
3. A més de les sancions pecuniàries relacionades a l’apartat
anterior, la comissió d’infraccions greus o molt greus pot
comportar també:
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a. La suspensió del dret a obtenir o percebre subvencions o
ajudes públiques de la comunitat autònoma en les matèries
relacionades amb l’objecte d’aquesta llei, per un termini d’un
any, en el cas d’infraccions greus, i d’entre dos i quatre anys en
el cas d’infraccions molt greus.
b. Inhabilitació de l’infractor per ser titular d’autoritzacions,
llicències i concessions administratives, o la seva revocació, en
els mateixos terminis que la lletra a) anterior.
c. El tancament de l’establiment o la suspensió de
l’activitat, també en els terminis fixats a la lletra a) d’aquest
article. En aquest cas, s’ha d’incorporar a l’expedient
sancionador un informe de l’òrgan competent per raó de la
matèria.
Article 55
Gradació de les sancions
La gradació de les sancions, dins els intervals disposats a
l’article anterior, s’ha de fer tenint en compte els aspectes
següents:
a. La intencionalitat o reiteració
b. La transcendència social i el perjudici causat al medi
natural
c. La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan s’hagi
declarat per resolució ferma.
d. L’ànim de lucre i la quantia del benefici obtingut quan no
siguin elements constitutius del tipus
e. El caràcter irreversible dels danys quan no sigui un
element constitutiu del tipus
f. Les circumstàncies dels responsables i el seu grau de
participació
g. La colAlaboració de l’infractor amb l’Administració per
a l’aclariment dels fets
h. L’adopció, abans de la iniciació de l’expedient
sancionador, pel presumpte responsable, de mesures
correctores que minimitzin o resolguin els efectes perjudicials
sobre els recursos naturals.
Article 56
Prescripció de les sancions
Les sancions previstes en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents:

de les Illes Balears, així com també els parcs, les reserves
naturals i els monuments naturals declarats a les Illes Balears.”
Disposició addicional segona
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta l’inici del
procediment per a l’elaboració del Pla d’ordenació dels
recursos naturals de Cala d’Hort i Cap Llentrisca, amb l’àmbit
territorial grafiat a l’annex I d’aquesta Llei. El Pla d’ordenació
dels recursos naturals que s’aprovi pel Govern de les Illes
Balears ha de prohibir expressament l’execució del projecte de
camp de golf de Cala d’Hort i la seva oferta complementària.
A les de zones d’ús compatible o d’ús general situades fora de
les àrees de protecció territorial fixades pel Pla territorial
d’Eivissa i Formentera serà d’aplicació el règim previst a
l’article 57.2 del Pla d’ordenació dels recursos naturals del Parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera aprovat per Acord
del Consell de Govern de 24 de maig 2002.
Disposició addicional tercera
Es manté la declaració de les reserves naturals des Vedrà,
es Vedranell i dels illots de Ponent d’acord amb la delimitació
i el règim jurídic establert en el Decret 24/2002, de 15 de
febrer. Resten vigents les disposicions que estableix el Pla
d’ordenació dels recursos naturals aprovat per Acord del
Consell de Govern de 15 de febrer de 2002 per a les àrees de
protecció estricta que conformen els illots i per a les àrees de
conservació de l’àmbit marí que els envolten.
Disposició addicional quarta
1. Els propietaris dels béns ubicats en espais de rellevància
ambiental podran convenir amb les administracions públiques
competents la cessió en propietat d’aquests béns en pagaments
dels seus deutes, d’acord amb la legislació aplicable.
2. El lliurament en propietat de béns ubicats en espais de
rellevància ambiental podrà també convenir-se a favor de les
entitats locals com a substitució de les cessions i altres
càrregues d’obligat compliment, derivades de l’execució de la
legislació urbanística, sempre que garanteixin la satisfacció dels
beneficis que a l’interès general reportin aquestes cessions.
Disposició addicional cinquena

a. Les imposades per comissió d’infraccions lleus, en el
termini d’un any
b. Les imposades per comissió d’infraccions greus, en el
termini de dos anys
c. Les imposades per comissió d’infraccions molt greus, en
el termini de quatre anys

La conselleria competent en matèria d’Hisenda ha d’adoptar
les mesures necessàries per dotar els crèdits pressupostaris
suficients per al compliment dels objectius fixats en aquesta
Llei.

Disposició addicional primera

Els espais naturals protegits existents amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei mantenen la naturalesa de les
seves respectives declaracions i el seu règim jurídic. La
Reserva natural de s’Albufereta queda requalificada com a
reserva natural especial.

Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 19 de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, que
queda redactat de la manera següent:

Disposició transitòria

Disposició derogatòria
“a) Les àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de
protecció, definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció

1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposen al que estableix aquesta Llei i, en especial,
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els articles 26 i 27 de la Llei 1/1991, d’espais naturals i règim
urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.
3.8. INTERPELALACIONS
2. Sense perjudici del que estableix la disposició addicional
tercera es deroga el Decret 24/2002, de 15 de febrer, pel qual
es declaren el Parc natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca i sa
Talaia i les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots
des Ponent i l’Acord del Consell de Govern de 15 de febrer de
2002 d’aprovació del Pla d’ordenació dels recursos naturals de
Cala d’Hort, Cap de Llentrisca i sa Talaia.
3. Es deroga la disposició addicional dissetena de la Llei
10/2003.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d'ara. (Mesa de 15 de desembre del
2004).

Disposició final primera
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Mitjançant un decret del Govern, s’ha d’actualitzar
periòdicament la quantia de les sancions que es preveuen en
aquesta Llei. Aquesta actualització no pot ser superior al tant
per cent d’increment que experimenti l’índex de preus al
consum publicats per l’Institut Nacional d’Estadística.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Disposició final segona

A)

Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per a desplegar aquesta llei.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general de televisió digital terrestre.

Disposició final tercera
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 19 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font Barceló.
El president:
Jaume Matas Palou.

Comptar amb una xarxa de televisió digital terrestre plural
i independent és un element fonamental per al desenvolupament
de la societat i dels individus a les democràcies occidentals.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent interpel Alació sobre la política general de la televisió
digital terrestre a les Illes Balears.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
<<< Per veure l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals de Cap Llentrisca i Cala d'Hort, feu clic aquí (arxiu
pdf 1.03MB) >>>

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d'ara.
La política de personal de la comunitat autònoma duta a
terme per l’actual conseller d’Interior s’ha caracteritzat pels
continus escàndols, per l’arbitrarietat i l’amiguisme, en clara
confrontació amb els principis constitucionals que han de regir
la funció pública.
La conducta habitualment inconstitucional del conseller
d’Interior li ha suposat condemnes judicials successives.
El conseller Sr. Rodríguez ha instituït els anomenats “trajes
a medida”, la contractació discriminatòria d’amics inservibles
per a la funció pública, pràctiques tèrboles, pujades de sou
discriminatòries, arribant fins i tot a forçar amb l’ús de palanca
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els calaixos d’un inspector de serveis aprofitant la seva
absència, etcètera.
Per tot això el G rup Parlamentari Socialista interpel Ala el
conseller d’Interior per tal de què expliqui en el ple del
Parlament de les Illes Balears la política general de funció
pública que ha estat executant fins a hores d’ara.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8615/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 6641/04, relativa a
pactes locals d'ocupació. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

coordinar el Govern de les Illes, incloguin tots els instruments
de polítiques actives que són competència del Govern:
formació ocupacional, agents de desenvolupament local,
OLOAS, serveis d’orientació laboral general i específics,
informació laboral, escoles taller, tallers d’ocupació i cases
d’ofici, i qualsevol altre instrument de polítiques actives, per tal
de millorar la seva eficiència social i adequar-los a la realitat de
cada territori.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què els contractes programa signats en l’àmbit
territorial de les Illes Balears, hagin de comptar amb
mecanismes de coordinació amb els pactes locals, per tal que
les meses de concertació locals puguin conèixer totes les
iniciatives que es duran a terme en el seu territori.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Balear
de Formació Professional a aprovar una proposta metodològica
de coordinació de totes les polítiques formatives (regulada,
ocupacional i continua) de les Illes Balears i meses de
seguiment dels pactes locals d’ocupació, per tal de garantir
l’accés de formació permanent al llarg de la vida a tots els
treballadors de les illes en igualtat d’oportunitats.
8. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència
en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals, encarregada
de fer el seguiment parlamentari de l’execució de l’acord signat
el 17 de novembre pel Govern de les Illes Balears en matèria de
pactes locals d’ocupació.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
6641/04, relativa a pactes locals d'ocupació, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què en el termini de tres mesos presenti, com a
primer objectiu, abans de la signatura dels pactes locals, el
Pacte per l’ocupació, la cohesió social, el desenvolupament
sostenible i la competitivitat de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en el marc d’aquest pacte, a incloure com annex
al mateix, el Pla d’Ocupació de les Illes Balears per als pròxims
5 anys (2005-2010), amb menció expressa de diagnòstic,
objectius, accions a realitzar, terminis, pressupost previst,
instruments d’avaluació i de millora continua del mateix.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar a la Universitat de les Illes Balears
l’estudi de les conques d’ocupació existents a les illes per tal de
definir els millors àmbits territorials en els quals s’han d’aplicar
i gestionar les polítiques actives d’ocupació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, mentre no hi hagi definició de les conques
d’ocupació, a no establir límits als àmbits territorials en els
quals s’estableixen les polítiques d’ocupació, que decidirà des
de la concertació social i la cooperació institucional de cada
institució, sigui ajuntament, mancomunitat o consell insular.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què els pactes locals d’ocupació, que s’han
d’elaborar segons l’acord signat durant l’any 2005, i que ha de

Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8509/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a regulació de la instalAlació d'antenes
de telefonia mòbil. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8510/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desviament de la carretera general de
Menorca. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8511/04, de l'Hble. Sr. D iputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transferències previstes als consells.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8512/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de joventut per part dels
consells. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
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RGE núm. 8513/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política turística per part dels consells.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8555/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a promoció d'estalvi energètic. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8514/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places d'inspecció educativa. (Mesa de
15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8556/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions a ses Fonts Ufanes. (Mesa de 15
de desembre del 2004).

RGE núm. 8515/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a elecció dels tribunals avaluadors dels
coneixements de llengua catalana. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8557/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a places ocupades als centres concertats per al
curs 2004/05. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8516/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal docent en comissió de
serveis. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8517/04, de l'Hble. Sr. D iputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nombre d'inspectors d'educació. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8529/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a calendari previst per a les
transferències de les competències en matèria de joventut.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8530/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transferències de les competències en
matèria de joventut. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8550/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a oferta de places escolars als centres públics
per al curs 2004/05. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8551/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a incorporacions d'entitats financeres a la
Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8552/04, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures per controlar l'overbooking. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8553/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a personal destinat i tasques a les reserves
marines. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8554/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a promoció d'estalvi energètic, quantitat. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8558/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a paper de la UIB en la comissió consultiva.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8559/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a membres i representatibitat en la comissió
consultiva que substitueix la JAC. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8560/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a correctors de les proves de català. (Mesa de
15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8561/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a obres als centres educatius. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8563/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament de la construcció de l'escoleta d'Alaior.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).
RG E núm. 8564/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a escoleta de 0-3 anys d'Alaior. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8616/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació per a professors en noves tecnologies. (Mesa de 15
de desembre del 2004).
RGE núm. 8617/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicacions didàctiques de les eines tecnològiques. (Mesa de
15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8618/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de selecció dels centres educatius. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8619/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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percentatge d'inversió que representa la despesa en nous
equips informàtics. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8620/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en equips informàtics. (Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8621/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de PC per alumne. (Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8622/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment dels equips informàtics. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8623/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes programa vigents en el període 2004-2005. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8682/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a conveni amb l'Ajuntament de Felanitx.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8645/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvencions als establiments comercials. (Mesa de
15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8723/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8724/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8725/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8726/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8727/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8728/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8729/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8730/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8646/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a baixes imputades a la partida
pressupostària 35101634A015000. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8731/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8680/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a accions disciplinàries del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8732/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8683/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convenis per a escoles de música.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8733/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8719/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8734/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8720/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8735/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8721/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8722/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8736/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
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RGE núm. 8737/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions a Son Dureta. (Mesa de 15 de desembre del
2004).

RGE núm. 8750/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a en jornada extraordinària a l'Hospital Verge
del Toro. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8738/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 15 de desembre del
2004).

RGE núm. 8751/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8739/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 15 de desembre del
2004).

RGE núm. 8752/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8740/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de desembre del
2004).

RGE núm. 8753/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8741/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de M anacor. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8742/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8743/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (M esa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8744/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8745/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8746/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8747/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8748/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a en jornada extraordinària a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8749/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a en jornada extraordinària a l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8754/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8755/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 15 de desem bre
del 2004).
RGE núm. 8756/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8757/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8758/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8759/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8760/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8761/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8762/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
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RGE núm. 8763/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
formació de treballadors de la mar. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8776/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a immoble
per a usos sociosanitaris a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8764/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
integral de formació. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8777/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió
d'alts càrrecs. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8765/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de tren a la Universitat. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap de
servei de societat de la informació. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8766/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de tren a l'aeroport. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8767/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos de l'empresa Kraft amb els treballadors. (Mesa
de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8768/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompliment de clàusules del protocol signat per part de
Majorica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8769/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació d'un membre del Consell de RTVE. (Mesa de 15
de desembre del 2004).
RGE núm. 8770/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació
del president del Consell Assessor de RTVE. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8771/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concessió de llicències digitals de TV. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8772/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
termini per presentar propostes a la concessió de llicències
digitals de TV. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a
la DG de la Presidència. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8780/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsabilitats en el cas Bitel. (Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa pròpia per habitatges turístics. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8782/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudis estadístics contractats els anys 2003 i 2004. (Mesa de
15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8783/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paràmetres estadístics per valorar l'índex de rendibilitat
turística. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8784/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic dels estudis per conèixer les dades d'evolució
econòmica. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8785/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interlocutor amb l'Estat en matèria de promoció turística.
(Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8773/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si el
dissabte i el diumenge entren en el nou termini per presentar
propostes a la concessió de llicències digitals de TV. (Mesa de
15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8786/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitat econòmica anual aportada per l'Estat en matèria
turística. (Mesa de 15 de desembre del 2004).

RGE núm. 8774/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a termini
per presentar propostes a la concessió de llicències digitals de
TV de Mallorca, Menorca i Eivissa. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8787/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació anual de l'Estat al Consorci de recuperació de la
fauna silvestre de les Illes Balears. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).

RGE núm. 8775/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
Militar de Maó per a usos sociosanitaris. (M esa de 15 de
desembre del 2004).

Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per tal de regular la instalAlació
d'antenes de telefonia mòbil?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Sr. Conseller de Turisme que els consells
insulars realitzin una política pròpia per incentivar el turisme?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports la pregunta següent amb sol Alicitud de
resposta escrita.
Té intenció de finançar el desviament de la carretera general
de Menorca, al seu pas per Ferreries, mitjançant el sistema de
peatge a l'ombra?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa cobrir les noves places d'inspecció educativa, si
és el cas que durant l'any 2005 se'n creïn de noves?
Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines competències té en projecte transferir als consells
insulars durant l'any 2005?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris ha utilitzat la Conselleria d'Educació i Cultura
per escollir els membres dels tribunals avaluadors del
coneixement de la llengua catalana corresponents als certificats
A, B, C, D i E?

Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord la Sra. Consellera de Presidència i Esports que
els consells insulars realitzin una política pròpia de joventut
prèvia a la transferència de la competència en aquest àmbit?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin personal docent en situació de comissió de serveis hi
ha a l'illa de Menorca?
Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes places de batxillerat s'han ofert en els centres
públics per al curs 2004-2005? Especificau el nombre
d'alumnes per cada centre educatiu.
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines previsions de creixement en el nombre d'inspectors
d'educació té la Conselleria d'Educació i Cultura a cadascuna
de les Illes Balears?
Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes i quines entitats financeres (bancs i caixes d'estalvi)
s'han incorporat des de l'inici fins a l'actualitat a la Fundació
per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin calendari es preveu per a la transferència de
competències en matèria de joventut als consells insulars?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures durà a terme el Govern per controlar al
màxim el sector hoteler per prevenir els casos d'overbooking en
temporada alta, tal i com va anunciar el conseller de Turisme
el mes de juliol?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
En quina situació es troba el procés de transferència de les
competències en matèria de joventut als consells insulars?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions i quin pressupost i personal destina el
Govern per regular i preservar les reserves marines actualment
existents a les Illes Balears?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
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Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'havia destinat a la campanya regulada per
la resolució de 31 d'agost del 2004 de convocatòria d'ajudes
destinades a la promoció de l'estalvi energètic per a particulars?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin paper jugarà la UIB en la Comissió consultiva que
substitueix la JAC tal com es va aprovar al Consell de Govern
del 9 de setembre del 2004?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa tornar a engegar una campanya d'ajuts destinada a la
promoció d'estalvi energètic dels particulars promoguda per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins membres i amb quina representativitat formaran part
de la Comissió consultiva que substitueix la JAC?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions, quin pressupost i quin personal destina
el Govern per desenvolupar la regulació que mana el decret de
protecció i declaració de monument natural de ses Fonts
Ufanes?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui corregirà les proves de català que es duguin a terme per
part de la Comissió consultiva que substituirà la JAC?

Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes places de batxillerat s'han ocupat en els centres
concertats per al curs 2004-2005? Especificau el nombre
d'alumnes per cada centre educatiu concertat.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins instituts i colAlegis de Palma es realitzen obres en
l'actualitat i en quina data finalitzaran?
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Palma, a 1 de desembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Quines aplicacions didàctiques de les eines tecnològiques
s'han posat a l'abast del professorat?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

Y)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat exacta preveu destinar el Govern de les Illes
Balears a la construcció de la nova escoleta de 0-3 anys
d'Alaior a càrrec dels pressuposts del 2004 i del 2005?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris de selecció dels centres educatius s'han seguit
a l'hora d'escollir els centres en els quals es faran inversions en
nous equipaments informàtics?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

Z)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern participar en el finançament de la
construcció de la nova escoleta de 0-3 anys d'Alaior en la
mateixa intensitat i proporcionalment a l'ajuda que rebrà la
creació de noves unitats de 0-3 anys a Sant Lluís?
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina formació rebrà el professorat en noves tecnologies i
en sistemes pedagògics a través de les TIC?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin percentatge d'inversió representa la despesa en nous
equips informàtics als centres educatius respecte del total
d'inversions en educació?

Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins centres, de quins pobles i amb quins equips es
duran a terme les inversions en equips informàtics als centres
educatius que s'han anunciat?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin percentatge de PC per alumne hi ha a la nostra
comunitat de mitjana?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com es preveu el manteniment dels equips informàtics
existents i nous a cadascuna de les Illes?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins contractes programa estaran vigents en el període
2004-2005, amb quines entitats o organitzacions i per quina
quantia econòmica?
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines són les baixes imputables a la partida pressupostària
35101634A015000?, amb indicació de les partides d'alta
(subconcepte, programa i centre de cost) a les quals es destinen
(exceptuant-ne les referents als MC números 51, 60, 90, 108,
112, 114, 141, 142, 164, 166, 195, 230, 231, 242, 243, 245,
257, 271, 278, 289, 293, 297, 303, 304 i 330).
Palma, a 3 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Havent comprovat que el Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia,
funcionari interí de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb
lloc de treball a la Delegació de sa Pobla, només ha assistit al
lloc de treball quatre dies en tot l'any 2004, quines accions
disciplinàries emprendrà el Govern?

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds, per quin import i per quins motius
s'han desestimat de la convocatòria de subvencions als
establiments comercials, publicada al BOIB núm. 18 de 5 de
febrer?

Per quin motiu s'ha signat un conveni específic amb
l'Ajuntament de Felanitx per a l'escola de música d'aquest
poble?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Es pensa fer extensiu a altres ajuntaments el model de
conveni signat entre la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Ajuntament de Felanitx, per a les escoles de música de la resta
de poblacions? En cas afirmatiu, quin calendari es preveu?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Dureta, de 0 a
3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,
a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per
especialitats, a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor, de 0 a 3
mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a
30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital Verge del Toro, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per
especialitats, a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can Misses, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per
especialitats, a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de
novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de
novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
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Miquel Gascón i Mir.
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Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital Verge
del Toro, indicant l'espera màxima, referits a 30 de novembre
del 2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital de M anacor, per especialitats i temps d'espera, referit
a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de
Manacor, indicant l'espera màxima, referits a 30 de novembre
del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera,
referit a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital de Can M isses, per especialitats i temps d'espera,
referit a 30 de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BA)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son
Llàtzer, indicant l'espera màxima, referits a 30 de novembre del
2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son
Dureta, indicant l'espera màxima, referits a 30 de novembre del
2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Can
Misses, indicant l'espera màxima, referits a 30 de novembre del
2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost per a la realització de consultes i
intervencions realitzades per personal de l'Hospital Can Misses,
fora de l'horari laboral, "peonades", durant el mes de novembre
del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost per a la realització de consultes i/o
intervencions a l'Hospital de Son Dureta, fora de l'horari
laboral normal, "peonades", durant el mes de novembre del
2004, distribuït per serveis?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 30 de
novembre del 2004.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost per a la realització de les consultes i per
intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del
Toro, fora del centre, "peonades" (CS Canal Salat, Centre de
medicina avançada i Clínica Menorca), durant el mes de
novembre del 2004, distribuït per serveis?

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions
realitzades pel personal de l'Hospital Verge del Toro, al mateix
centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis
clínics durant el mes de novembre del 2004?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BI)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de novembre del 2004.
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Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes de novembre del
2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats de Menorca, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
N ombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son
Dureta, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:

2386

BOPIB núm. 67 - 28 de desembre del 2004

Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Verge
del Toro, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son
Llàtzer, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BU)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres concertats
a Menorca, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de
Manacor, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BV)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres concertats
a Eivissa, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can
Misses, referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BX)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a
6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit
al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a
6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit
al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Verge del Toro,
referit al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a
6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Manacor, referit al
mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

CD)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Llàtzer el mes de novembre del 2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a
6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Can Misses, referit
al mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'Hospital de Manacor el mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses el mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'Hospital Verge del Toro el mes de novembre del 2004.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix alguna raó política per la qual el Govern de les
Illes Balears no hagi definit als pressuposts del 2005 el Centre
de formació de treballadors de la mar que l'anterior president
del Govern anuncià a Menorca?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix alguna raó política per la qual el Govern de les
Illes Balears no hagi definit als pressuposts del 2005 el Centre
integral de formació a Menorca?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha utilitzat el Govern de les Illes Balears el projecte que
realitzà l'anterior govern per fer arribar el tren a la Universitat?
En cas afirmatiu, argumentau-ne el canvi d'opinió.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha utilitzat el Govern de les Illes Balears el projecte que
realitzà l'anterior govern per fer arribar el tren a l'aeroport? En
cas afirmatiu, argumentau-ne el canvi d'opinió.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té coneixement el Govern de les Illes Balears que l'empresa
Kraft ha incomplert els seus compromisos amb els treballadors
afectats per la regulació d'ocupació anterior? En cas positiu,
especificau les mesures dutes a terme.
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CM )
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té coneixement el Govern de les Illes Balears que l'empresa
Majorica ha incomplert algunes de les clàusules del protocol
signat? En cas afirmatiu, especificau les mesures dutes a terme.
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Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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En el cas que el Govern de les Illes Balears hagi concedit
menys de 3 dies hàbils de termini per esmenar les propostes
presentades a la concessió de llicències digitals de TV, pensa
reobrir un nou termini perquè tots els interessats tenguin les
mateixes oportunitats?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha donat alguna instrucció o directiu el Govern de les Illes
Balears per retardar la incorporació d'un membre del Consell
Assessor de RTVE-Balears?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Entre els dies concedits pel Govern de les Illes Balears de
termini per esmenar les propostes presentades a la concessió de
llicències digitals de TV, es troben el dissabte i el diumenge?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
En el cas que el Govern de les Illes Balears no hagi donat
cap instrucció o directriu per retardar la incorporació d'un
membre del Consell Assessor de RTVE-Balears, quines
mesures pensa dur a terme en relació amb l'actuació del
president del Consell Assessor?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

CS)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern de les Illes Balears ha concedit el mateix nombre
de dies per esmenar les propostes presentades a la concessió de
llicències digitals de TV a les procedents de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de dies ha donat el Govern de les Illes Balears de
termini per esmenar les propostes presentades a la concessió de
llicències digitals de TV?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa comprar el Govern de les Illes Balears l'antic
Hospital Militar de Maó per a usos sociosanitaris com ho ha fet
amb la compra de Can Real a Petra?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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CU)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears comprar qualque
immoble adequat per a usos sociosanitaris a l'illa d'Eivissa com
ha fet amb la compra de Can Real a Petra per 415.000 euros?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Algun càrrec del Govern de les Illes Balears ha presentat la
seva dimissió a causa de l'elevat endeutament previst als
pressuposts del 2005?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que el títol de
llicenciat en ciències químiques és el més adequat per obtenir
la plaça de cap de Servei de la Societat de la Informació?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan s'obri el judici oral de l'anomenat Cas Bitel, pensa
exigir responsabilitats el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que proposar una
normativa pròpia per a habitatges turístics, consensuada i amb
el suport del sector, a més de reclamada al Govern, és una acció
deslleial i irresponsable?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins estudis ha contractat o ha realitzar el G overn de les
Illes Balears els anys 2003 i 2004 per al coneixement de
l'activitat turística a les nostres illes?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears algun canvi a la
Direcció General de la Presidència?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
El diputat:

Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins són els paràmetres estadístics utilitzats pel Govern de
les Illes Balears per valorar l'índex de rendibilitat turística de
la nostra economia?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és el cost econòmic de cadascun dels estudis
encarregats pel Govern per conèixer les dades d'evolució
econòmica per al sector turístic de les nostres illes?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Per quins motius és la Conselleria de Turisme l'interlocutor
de les Illes Balears amb l'Estat en matèria de promoció
turística?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina ha estat la quantitat anual en cadascun dels cinc
darrers anys aportada per l'Estat a la comunitat autònoma de les
Illes Balears en matèria turística?
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Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de M edi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és l'aportació anual el 2001, 2002, 2003 i 2004 del
Govern de les Illes Balears al Consorci de recuperació de la
fauna silvestre de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8634/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tercer termini del pressupost de funcionament dels centres
docents. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8635/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a marca "Illes Balears". (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8636/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
discriminació laboral per raó de gènere a IB3. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a divulgació i
difusió de la normativa en matèria de pesca recreativa.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15
de desembre del 2004).
RGE núm. 8639/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de 4 dessaladores tal i com preveu el Pla
Hidrològic Nacional per a les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del
2004).
RGE núm. 8640/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions del Ministeri de Medi Ambient al litoral de les Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 15 de desembre del 2004).
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RGE núm. 8641/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del
programa Ciutat Digital a Formentera. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del
2004).

C)

RGE núm. 8642/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a iniciativa del Consell de Menorca respecte dels habitatges
turístics de vacances. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de desembre del 2004).

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
davant una possible discriminació laboral per raó de gènere per
part de l'ens públic IB3?

RGE núm. 8643/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del Pla director sectorial de transports. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del
2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 9 de desembre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)

RGE núm. 8644/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a valoració del procés d'avaluació dels
coneixements de llengua catalana. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del 2004).
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines activitats ha dut a terme la Direcció General de
Pesca per a la divulgació i difusió de la normativa en matèria
de pesca recreativa?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot informar el conseller d'Educació i Cultura de la situació
en què es troba el pagament del tercer termini del pressupost de
funcionament corrent dels centres docents de les Illes Balears?
Palma, a 7 de desembre del 2004.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu el conseller de Medi Ambient que és necessària la
construcció de les 4 dessaladores previstes a l'annex
d'inversions del Pla Hidrològic Nacional per a les Illes Balears?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Si la marca "Illes Balears" no és efectiva per a la promoció
turística, per què el Govern de les Illes Balears dóna suport i
inverteix diners públics en un equip ciclista Illes Balears?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria de Medi
Ambient en relació amb el conveni signat amb el Ministeri de
Medi Ambient per a inversions al litoral de les Illes Balears
després de les reunions mantingudes recentment amb
representants del ministeri?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
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Francesc Molina i Fresneda.

Com valora el Sr. Conseller el procés d'avaluació dels
coneixements de llengua catalana de persones adultes posat en
marxa per la Direcció General de Política Lingüística?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

G)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin resultat espera obtenir la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació amb el desenvolupament del conveni
signat recentment amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
per aplicar a l'illa de Formentera el programa Ciutat Digital?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els
Jocs Olímpics del 2012. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de la iniciativa
del Consell Insular de Menorca per regular ara els anomenats
habitatges turístics de vacances?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
L’any 1986 la ciutat de Barcelona va ser designada a
Laussane (Suïssa) per organitzar els jocs de la 25a. Olimpíada
del 1992. Aquell va ser un projecte en què van intervenir totes
les institucions, però que especialment va rebre el suport
entusiasta de la ciutadania.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el Pla director sectorial de
transports?
Palma, a 9 de desembre del 2004.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En aquells moments Barcelona va rebre l’ajut, el suport i la
complicitat d’institucions i ciutadans d’arreu d’Espanya.
Especialment és de destacar la gran quantitat de voluntaris
olímpics que van ajudar perquè els jocs fossin tot un èxit i que
en gran quantitat eren persones, majoritàriament joves, que
provenien d’altres comunitats autònomes d’Espanya.
Barcelona en aquell moment va agrair aquest suport a la
candidatura de Barcelona amb l’establiment de diverses
subseus a altres ciutats d’Espanya per tal que fos més ampli el
nombre de persones que poguessin participar de l’esperit
olímpic.
L’esperit olímpic està lluny de les rivalitats polítiques, i per
aquest motiu totes les institucions, independentment del color
polític de qui les governava, van donar suport a la celebració
dels jocs de Barcelona. Ara, en aquest moment en què una
ciutat espanyola com Madrid opta a organitzar els jocs de l’any
2012, és el moment en què les Illes Balears, com la resta de
comunitats autònomes, mostrin el seu suport a aquesta
candidatura; més encara quan Palma serà una de les subseus
olímpiques.
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Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la
candidatura de la ciutat de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar el màxim suport institucional a la candidatura
olímpica Madrid 2012 i a la ciutat de Palma com a subseu
olímpica de les proves de vela.
3. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja les
actituds i manifestacions insolidàries que, contra la candidatura
de Madrid 2012 i, en conseqüència, contra la subseu de Palma,
han expressat conegudes personalitats públiques i dirigents
polítiques.
Palma, a 3 de desembre del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167, pel
procediment d'urgència, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15
de desembre del 2004).

A la M esa 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió i pel procediment
d'urgència.
Donat que la publicació a internet del BOIB núm. 167, de
dia 25-11-04, pateix errors greus en la seva publicació
telemàtica, i donat que aquest és l’accés més comú sobretot per
les illes menors que pateixen un retràs considerable en rebre
l’edició en paper del mateix, i donada la importància dels temes
publicats és pel que es demana la urgència.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
Donat que el BOIB núm. 167, de dia 25 de novembre de
2004, pateix errors no esmenables, com que no consta el
número de registre, no consta la institució que publica alguns
anuncis, o bé no són accessibles els documents originals en
format PDF, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a:
1. Deixar sense efecte les publicacions realitzades en aquest
BOIB.
2. Tornar a publicar la totalitat del mateix.

Palma, a 29 de novembre del 2004.
La diputada:
Carme García i Querol.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 8495/04, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a suport a la Constitució Europea, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a protocol d'ús del català al Registre
Civil, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8506/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IB3/UIB, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de desembre del 2004).
RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a Pla de la Sida, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 15 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8649/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Història del turisme a les Illes Balears,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de desembre del 2004).
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El procés d’integració europea és el projecte polític més
esperançador i innovador que se’ns presenta als ciutadans.
Després de la firma a Roma del Tractat de la Constitució
Europea pels caps d’Estat i de Govern dels estats membres de
la Unió Europea, s’inicia el procés de ratificació del text
constitucional per cada estat membre.
Els espanyols serem els primers ciutadans europeus que
tendrem l’oportunitat, en referèndum, de ratificar la Constitució
Europea, i per tant, de mostrar el nostre convenciment de què
aquest és un gran pas cap a la pau, la cohesió social i territorial,
la cooperació i la defensa dels drets humans i la legalitat
internacional.
Des del Parlament de les Illes Balears creim que des de les
institucions hem de fer un esforç per animar a la participació
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dels ciutadans, informant dels continguts del Tractat
Constitucional i del valor de la seva ratificació per al futur dels
ciutadans europeus.

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei perquè sigui debatuda
davant la comissió.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern de l’Estat a signar un protocol que permeti
l’ús de la llengua catalana en els assentaments i l’emissió de
certificacions, d’impresos, segells i sistemes informàtics del
Registre Civil.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu total
suport a la Constitució Europea com a marc jurídic de
convivència en la Unió i per això requereix als ciutadans de les
Illes Balears a ratificar-la, participant amb el seu vot favorable
en el referèndum que se convocarà per a la seva aprovació.

Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què conjuntament amb la cambra, dugui a terme
una campanya per difondre i donar a conèixer els continguts de
la Constitució Europea entre la població balear.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la M esa de la
cambra a posar en marxa un conjunt d’iniciatives, en el propi
Parlament, com per exemple un cicle de conferències o
jornades de debat i discussió, dirigides als sectors econòmics
i socials i als representants polítics, a les diferents
administracions locals amb l’objectiu d’aconseguir una difusió
àmplia dels continguts de la Constitució Europea i, en
particular, la seva transcendència per a la nostra comunitat
autònoma.
Palma, a 30 de novembre del 2004.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Arran de la informació apareguda als mitjans de
comunicació on s’expressava que la directiva general d’IB3 i
el conseller d’Educació i Cultura havien signar un conveni
marc pel qual s’encarregava al COFUC (Consorci per al
Foment i l’Ús de la llengua catalana) l’elaboració d’un manual
d’ús oral del català que marqui les pautes a seguir en les
emissions de la ràdio i la televisió autonòmiques.
Atès, per altra part, que la disposició addicional segona de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears assenyala
textualment que:

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El passat 22 d’octubre del 2004 se signà el protocol entre
el Ministeri de Justícia i la Generalitat de Catalunya pel qual
s’assegura l’ús de la llengua catalana en tots els documents del
Registre Civil.
Gràcies a l’esmentat protocol els ciutadans i les ciutadanes
de Catalunya podran utilitzar el català al Registre Civil sense
haver d’esperar una futura reforma de la normativa actual, que
data dels anys cinquanta del segle passat.
Atenent que la Llei de normalització lingüística de les Illes
Balears fixa a la disposició addicional primera:
“El Govern balear ha de promoure, d’acord amb els òrgans
competents, la normalització de l’ús de la llengua catalana a
l’Administració perifèrica de l’Estat, a l’Administració de
Justícia, en els registres, a les empreses públiques i
semipúbliques, i a qualsevol àmbit administratiu no depenent
del Govern de la comunitat autònoma”.

“La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix
a la llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears”.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei perquè sigui debatuda
davant la comissió esmentada.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir de l’encàrrec realitzat al COFUC per a
l’elaboració d’un manual d’ús de la llengua catalana en les
emissions de ràdio i televisió autonòmiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes perquè s’encarregui, en
compliment de l’Estatut d’Autonomia, a la Universitat de les
Illes Balears l’elaboració d’un manual d’ús de la llengua
catalana per a les emissions de la ràdio i la televisió
autonòmiques.
Palma, a 30 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el còmic Història del Turisme de les Illes
Balears i a refer-ne l’edició atenent a les distintes realitats de
cadascuna de les illes de la nostra comunitat.

La pandèmia de la sida és, segur, la malaltia que més
perjudicis tan físics com socials ha causat, i segueix causant,
des dels últims 20 anys.

Palma, a 9 de desembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Per molt que s’ha dit, aquesta malaltia no és una malaltia
crònica, encara que és cert que l’aparició de nous retrovivals ha
fet que avui la mortalitat de la sida hagi disminuït molt al nostre
medi.

3.17. INFORM ACIÓ
Així, malgrat a les Illes Balears ha disminuït el número de
casos de sida, segueix sent la comunitat autònoma amb una taxa
de casos de sida per milió d’habitants més alta.

Ordre de Publicació
A)

Segueix, però, existint un desconeixement i uns perjudicis
cap aquests malalts que els fa encara més difícil la seva
malaltia.
És per tot això que el Grup Socialista presenta, per ser
debatuda en la Comissió No Permanent de Salut, la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears acorda que la Comissió
No permanent de Salut:
a) Avaluï el Pla de la sida 2001-2004.
b) Definirà els objectius d’un nou Pla de la sida 2005-2008.
Per tal de poder assessorar-se, la comissió podrà recaptar la
presència d’associacions, entitats, professionals i experts
socials.
2. El G overn de les Illes Balears elaborarà un pla per tal
d’informar a la població perquè prengui consciència de la
infecció pel virus de la immunodeficiència humana.
Palma, a 2 de desembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Membres que han de formar part de la Ponència per a la
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de desembre del 2004, atesos els escrits RGE núm. 6951/04,
6972/04, 7025/04, 8451/04 i 8647/04, presentats pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, PSM -Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Els Verds i Mixt, respectivament, restà
assabentada dels membres que han de formar part de la
ponència de referència, que són els següents:
Grup Parlamentari Popular:
Joan Huguet i Rotger
Joan Font i Rosselló
Miquel Jerez i Juan
Guillem Camps i Coll
Grup Parlamentari Socialista:
Joana Maria Barceló i Martí
Francina Armengol i Socias
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista:
Eduard Riudavets i Florit
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:
Miquel Rosselló i del Rosal
Grup Parlamentari M ixt:
Maria Antònia Munar i Riutort

F)
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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Atès que el còmic Història del Turisme a les Illes Balears,
editat per les conselleries de Turisme i Educació i Cultura i
repartit als centres escolars de les Illes Balears, no ofereix una
visió real del que ha estat el turisme a l’illa de Menorca.
Atès, així mateix, que l’esmentat còmic no respon a la
realitat pluriinsular de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de funcionaris de carrera i adjudicació de
places.
Resolució de Presidència
Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada el
dia 29 de juny del 2004, aprovà els acords relatius a la
modificació de la plantilla orgànica i d’altres mesures en
matèria de personal.
Atès que aquests es publicaren al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 48 del dia 16 de juliol del
2004, i també es publicaren els plans d’ocupació relatius a la
reclassificació de les places d’administrador de l’entorn
ofimàtic i d’administrador de les bases de dades del servei
d’informàtica, i de l’uixer major i de director de seguretat.
Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48 del dia 16 de juliol del 2004, es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, on hi figuren les
places d’administrador de l’entorn ofimàtic i d’administrador
de les bases de dades, així com les noves places d’auxiliars
d’oficis i serveis, i finalment les d’uixer major i de director de
seguretat.
Atès que les places que s’han de reclassificar estan dotades
pressupostàriament, i que a més a més les noves places
d’auxiliars d’oficis i serveis estan dotades pressupostàriament
i vacants.
Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 53 del 17 de setembre del 2004, es publicaren les
bases de les convocatòries per reclassificar les places
assenyalades del servei d’informàtica, de l’uixer major i de
director de seguretat, així com la convocatòria per cobrir
diverses places ocupades per personal laboral fix.
Atès que els tribunals respectius que han avaluat les proves
selectives corresponents a cada convocatòria han elevat a la
Presidència, la llista provisional amb els aspirants que les han
superat.
Atès que la Presidència de la Cambra, mitjançant
resolucions de dia 23 de novembre, 24 de novembre, i 9 de
desembre del 2004 respectivament, ha fet publiques les llistes
definitives amb els aspirants que han superat les proves
selectives relatives al procés per integrar dins del cos facultatiu
tècnic en informàtica als actuals membres del cos d’ajudants
facultatius en informàtica, al procés per integrar dins dels cos
d’administratius a l’uixer major i al director de seguretat, i
finalment al procés per integrar dins del cos d’auxiliars d’oficis
i serveis a les netejadores amb contracte laboral fix.
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Atès que la Mesa a la sessió celebrada el dia 15 de
desembre del 2004, aprovà el nomenament com a funcionaris
de carrera de les persones que es detallen a continuació; en ús
de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del Personal
al servei del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar com a funcionaris de carrera del Parlament de les
Illes Balears a la següents persones, així com adjudicar les
següents places:
Relació

Cos

Places

Xavier Mesquida
Perpinyà

Facultatiu tècnic en
informàtica

Administrador de
l’entorn ofimàtic
(grup B, nivell 24)

Eva Janakieff de
Pablos

Facultatiu tècnic en
informàtica

Administrador de les
bases de dades
(grup B, nivell 24)

Margalida Palmer
Verger

Cos d’oficis i serveis

Auxiliar d’oficis i
serveis (grup E,
nivell 14)

Matilde Ruiz Roig

Cos d’oficis i serveis

Auxiliar d’oficis i
serveis
(grup E, nivell 14)

Cos d’administratius

Director de Seguretat
(grup C, nivell 19)

Cos d’administratius

Uixer Major (grup C,
nivell 19)

Antoni Riera Morey

Aurelio Santamaria
Mestre

2. Que disposen d'un mes per prendre possessió de les places
des de la data de notificació dels nomenaments.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.
5. Que els efectes econòmics i administratius seran des de la
data indicada respectivament a l’acta de presa de possessió de
les places esmentades.
A la seu del Parlament, a 16 de desembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Atès que totes les persones que han superat les proves
selectives esmentades han presentat la documentació requerida
a les bases respectives per ésser nomenats funcionaris de
carrera del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
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Nomenament de personal eventual.

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 8264/04 del dia 21 de desembre del
2004, sol Alicita el nomenament del Sr. Rafel Maria Creus i
Oliver, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Rafel Maria Creus i Oliver com a personal
eventual amb categoria d’administrativa de cap de negociat (
assimilat a funcionari de carrera del grup C, nivell 23), adscrit
al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 22 de desembre del
2004.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que s’informarà d’aquesta resolució a la propera reunió de
la Mesa.
4. Q ue contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, R egulad o ra d e la Jurisd icció C o ntenciosa
Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 22 de desembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 8998/04 del dia 21 de desembre del
2004, solAlicita el nomenament de la Sra. Maria del Pilar Sansó
i Fuster, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria del Pilar Sansó i Fuster com a
personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de
negociat ( assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell
23), adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 1 de gener del
2005.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que s’informarà d’aquesta resolució a la propera reunió de
la Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, R eguladora de la Jurisdicció C ontenciosa
Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de desembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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