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PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I.- LLEIS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la Llei del Servei Balear de la Salut, aprovada en el
Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 15 de juliol del
1992.

Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
LLEI DEL SERVEI BALEAR DE LA SALUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola inclou dins els drets i
deures fonamentals enumerats en el Títol I, Capítol III, la
protecció de la salut, per la qual cosa és competència dels
poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.
Així mateix, la nova configuració de l'Estat de les
Autonomies comporta, a mesura que es desenvolupa, la
necessària reordenació de les competències de les diverses
administracions públiques.

Per acomplir el mandat constitucional anterior es
promulgà la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat,
l'estructura fonamental de la qual es desplega a través d'un
sistema nacional de salut com a conjunt integrat dels diversos
serveis de salut de les comunitats autònomes, amb l'objectiu
fonamental de protegir la salut com un dret inalienable de
l'individu i de la comunitat i amb un definit protagonisme en
el desplegament d'aquest de les administracions territorials
creades a l'empara de la Constitució Espanyola. Al mateix
temps, l'existència de mitjans i recursos sanitaris pertanyents
a diferents administracions públiques dificulta el compliment
adequat del mandat constitucional i per això es proposa en
aquesta llei una organització integrada i harmònica per a dur
a terme amb la major eficàcia l'atenció sanitària integral als
ciutadans, tant en el vessant de salut publica i prevenció de la
malaltia, com en el d'assistència sanitària i rehabilitadora de
la salut individual perduda, i tant en el de l'atenció primària
com en el d'atenció especialitzada i hospitalària.

D'altra banda, la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears,
atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
competència exclusiva en matèria de sanitat i higiene i, així
mateix, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la
funció executiva en l'exercici de la competència esmentada i
li confereix també, a l'article 11, el desplegament legislatiu i
l'execució, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, de la
coordinació hospitalària, incloent-hi la de la Seguretat Social.
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D’altra banda, l'article 39 estableix que els consells
insulars, a més de les competències que els corresponguin
com a corporacions locals, tendran la facultat d'assumir dins
el seu àmbit territorial la funció executiva i la gestió en la
mesura ell què la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
assumirà competències sobre, entre altres, les matèries de
sanitat i Higiene (art. 39.8) i coordinació hospitalària, la de
la Seguretat Social inclosa (art. 39.26). A més a més, la
disposició addicional quarta preveu que l'Ajuntament de
Formentera pugui assumir, en l'àmbit de l'illa, funcions que
l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia atribueix als consells
insulars.

Atès això, el Servei Balear de Salut es crea com a
eix de la reforma sanitària a Balears, com a l'instrument que
permetrà la unificació de tots els esforços, els mitjans i les
dotacions que, a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, es dirigeixen a la protecció de la salut, amb
independència de l'administració a què actualment estiguin
adscrits, amb el fi de poder aconseguir una sanitat integral i
pròpia, adaptada a les especials configuracions geogràfiques,
de població i diferenciadores que són pròpies de les Illes
Balears.

Per això, es constitueix el Servei Balear de Salut
com un sistema únic i harmonitzador de tots els recursos, els
centres, els serveis i els establiments de l'àmbit geogràfic de
Balears, amb la meta d'aconseguir la integració, la
desconcentració, la simplificació, la racionalització i, en
definitiva, una optimització màxima dels serveis sanitaris
existents o futurs, amb participació de totes les
administracions territorials intracomunitàries i la coordinació
corresponent amb l'Administració de l'Estat, i s'estructura
com una entitat autònoma amb personalitat jurídica pròpia,
a la qual s'encomana la gestió de la sanitat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Entitat subjecta al que es
disposa a la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes
i empreses públiques i vinculades de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es constitueix i s'organitza
amb visió de futur, en el sentit de preparar i acollir, quan
s'escaigui, les transferències encara pendents de rebre en
matèria sanitària, en especial les que corresponen a
l'assistència sanitària de la Seguretat Social.

No obstant això, la reforma que es pretén n'ha de
preveure de manera paulatina i gradual la posada en
funcionament, si es vol que pugui ser eficaç, tenint en
compte que suposa un canvi radical i una profunda
transformació de tot el sistema sanitari públic i, així mateix,
de la gestió d'aquest, raó per la qual és important i necessari
regular el procés gradual d'aplicació, que suposarà un ampli
i complex període fins a la completa i definitiva assumpció
dels mitjans, les funcions, els centres, els serveis i els
establiments sanitaris que, procedents de les diferents
administracions públiques amb competències sanitàries,
s'hauran d'adscriure al sistema sanitari públic de Balears i
integrar-s'hi i, en concret, en el sistema de salut d'aquest.

La finalitat de la present Llei és, en conseqüència,
ordenar el sistema sanitari de Balears de caràcter públic i
intracomunitari fonamentalment i, de manera primordial, crear
i ordenar el Servei Balear de Salut com a organisme amb
autonomia de gestió, que haurà de catalitzar la gestió del dit
sistema sanitari, per la qual cosa es fa necessari també
delimitar les competències a l'àmbit de les administracions
intracomunitàries amb competències, funcions i
responsabilitats en matèria sanitària i de salut pública, i
establir el marc instrumental i organitzatiu en el qual s'ha de
desenvolupar i gestionar aquell sistema sanitari públic de
Balears, la regulació del qual s'ha de completar amb les
disposicions d'execució i desplegament d'aquesta Llei, que es
dictin per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Per a l'ordenació sanitària que proposa la Llei i per a
la creació del Servei Balear de Salut i l'organització d'aquest
i el desevolupament de les seves funcions i competències
s'han tingut en compte els principis fonamentals bàsics de la
Llei General de Sanitat, sobretot, el de la concepció integral
i integrada de la salut i la participació comunitària dels
usuaris, de les organitzacions professionals, dels consells
insulars i dels Ajuntaments en el desenvolupament de les
funcions atribuïdes al Servei Balear de Salut.

D'altra banda, d'acord amb el que es preveu a
l'esmentada Llei General de Sanitat i a l'Estatut d'Autonomia
de Balears, es contemplen a la Llei previsions orgàniques,
estructurals i de gestió, derivades del legítim exercici
d'autoorganització de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i, en especial, les derivades de la Llei de consells
insulars.

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- Objecte

Aquesta Llei té per objecte ordenar el sistema sanitari
de Balears, amb el fi de fer efectiu el dret a la protecció de la
salut previst a l'article 43 i als concordants de la Constitució
i, així mateix, desenvolupar les competències que, en matèria
sanitària, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears.

ARTICLE 2.- Principis generals

L'ordenació del sistema sanitari de Balears s’ajusta
als següents principis generals informadors:

- Concepció integral i integrada del sistema sanitari.

- Racionalització i eficàcia de la gestió sanitària.

- Descentralització i desconcentració de la gestió.

- Aprofitament òptim dels recursos.

- Sectorització de l'atenció sanitària.

- Participació comunitària.

- Atenció sanitària a la població, respectant en tots els
casos la dignitat i els drets de totes les persones que la rebin.

- Promoció de la salut i prevenció de les malalties.

- Universalització per a tots els ciutadans residents a
la CAIB.

- Educació sanitària.
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- Protecció del medi ambient.

- Informació sanitària dels drets i de les obligacions
dels usuaris de la sanitat.

- Actuació harmònica, eficient i coordinada del
sistema sanitari.

- Superació de les desigualtats terrièorials o socials
per a la prestació dels serveis sanitaris.

ARTICLE 3.- Sistema sanitari públic

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per sistema
sanitari públic el conjunt d'òrgans, serveis, centres,
establiments i prestacions sanitàries relatius a la protecció de
la salut i a l'atenció sanitària de la població a Balears,
constituït per:

A) Els propis de la Comunitat Autònoma en el
moment de la promulgació d'aquesta Llei.

B) Els pertanyents als consells insulars.

C) Els pertanyents a les corporacions locals.

D) Els pertanyents a les entitats gestores de la
Seguretat Social, que els siguin transferits en el seu moment
o quan s'estableixi així mitjançant conveni subscrit a l'efecte;
mentrestant, ho seran a efectes de coordinació hospitalària.

E) Qualssevol altres centres, serveis i establiments
de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària,
no inclosos en els paràgrafs anteriors, que pugui crear o
rebre
per qualsevol títol la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears,

F) També hi restaran incorporats els pertanyents a
altres entitats públiques o privades vinculades als serveis
sanitaris de la Comunitat Autònoma en virtut de convenis,
concerts o per qualsevol altra fórmula jurldica, sempre que
aquests fórmules tenguin vigència i en els termes que
aquestes estableixin.

G) I, en general, tots els que es trobin compresos a
l'àmbit de competències del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les altres administracions
públiques intracomunitàries.

TÍTOL II.- DEL SERVEI BALEAR DE LA
SALUT

CAPÍTOL I.- NATURALESA I OBJECTIUS

ARTICLE 4.- Creació del Servei

Es crea el Servei Balear de la Salut per ordenar de
manera adequada el sistema sanitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i per a executar-hi totes les
funcions que se li atribueixin en aquesta llei i en les
disposicions que la despleguin i també en la normativa
estatal bàsica que li sigui d'aplicació.

ARTICLE 5.- Naturalesa

1. El Servei Balear de la Salut és un ens públic de
caràcter autònom, dotat de personalitat jurídica i patrimoni
propis, que té capacitat plena d'actuar per complir els seus
fins i que és regit pels preceptes d'aquesta llei, per les
disposicions que la complementin i la despleguin i per les
normes que hi concordin.

2. Queda adscrit a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social del Govern balear.

ARTICLE 6.- Finalitats

Els objectius fonamentals del Servei Balear de la
Salut són:

- Aconseguir l'efectivitat del dret de la població a
rebre una atenció sanitària adequada.

- Integrar les accions relatives a la promoció,
protecció de la salut i assistència sanitària de la població en
general.

- Integrar i coordinar tots els recursos públics
sanitaris existents a les Illes Balears i també els recursos
sanitaris privats, sempre que tenguin una relació jurídica
normalitzada, tal com s'estableix a l'article 3, paràgraf E
d'aquesta llei per aconseguir la millor utilització possible dels
recursos disponibles.

- Assignar adequadament els recursos sanitaris en tot
el territori de Balears per aconseguir la millor distribució dels
mitjans econòmics i de finançament de caràcter públic
destinats o afectes al sistema sanitari públic.

- Desconcentrar la gestió per acostar al màxim
l'atenció sanitària als ciutadans i també la participació
comunitària a través de les diverses entitats representatives
dels interessos territorials, socials i professionals.

- Impulsar la docència i la recerca científica en
l'àmbit de la salut.

ARTICLE 7.- Funcions

1. Per aconseguir els seus objectius, el Servei Balear
de la Salut, en el marc de les directrius i prioritats de la
política sanitària general i d'acord amb els criteris generals
establerts en la planificació sanitària corresponent, desplegarà
les funcions següents:

1.1. L'ordenació, programació i inspecció sanitària en
el doble vessant preventiu i assistencial.

1.2. La coordinació i distribució dels recursos
econòmics afectes als serveis i a les prestacions que
configurin el sistema sanitari de cobertura pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.3. La gestió i administració dels centres, els serveis,
els establiments i les prestacions del Servei Balear de la Salut,
en aplicació del que es disposa en aquesta llei.

2. L'exercici de les funcions a què es refereixen els
paràgrafs 1.2 i 1.3 de l'apartat anterior, el Servei Balear de la
Salut podrà desenvolupar-les:

2.1. Directament i a través d'ens que en depenguin,
dotats o no de personalitat jurídica pròpia, que puguin crear-se
a l'efecte, sota fórmules de dret públic o de dret privat.

2.2. Establint acords, convenis o altres fórmules de
gestió integrada o compartida amb altres entitats públiques o
privades, encaminats a l'òptima coordinació i al millor
aprofitament dels recursos sanitaris disponibles en els termes
que estableixin aquestes fórmules.

3. La creació d'ens sota la dependència del Servei
Balear de la Salut, prevista en el paràgraf 2.1 de l'apartat
anterior, ha de ser autoritzada per decisió del Consell de
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Govern, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat
Social.

Qualsevol altra forma de gestió prevista a l'apartat
2 d'aquest article necessitarà l'autorització del Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, sense perjudici de la seva
aprovació pel Consell de Govern en el seu cas.

ARTICLE 8.- Activitats

El Servei Balear de la Salut, per dur a terme les
funcions que se li encomanen a l'article anterior, realitzarà
les activitats següents:

A) Desplegament de programes d'educació sanitària
i promoció de la salut.

B) Prestació d'una atenció primària de la salut i
d'una atenció especialitzada i hospitalària.

C) Programes d'orientació i planificació familiar.

D) Planificació, promoció i prestació de serveis de
salut mental.

E) Desplegament dels programes d'atenció als grups
de més risc i dels específics de protecció dels factors de risc,
així com els dirigits a la prevenció de deficiències
congènites o adquirides.

F) Promoció i millora de la salut laboral.

G) Formació i perfeccionament continuat dels
professionals sanitaris.

H) Avaluació, control i millora de la qualitat de
totes les prestacions que tengui encomanades.

I) Recollida, difusió i control de la informació
epidemiològica general i específica.

J) Foment de la docència i de la investigació
científica en relació amb els problemes de salut.

K) Atenció sanitària en catàstrofes en coordinació
amb els serveis de protecció civil.

L) Qualsevol altra activitat relacionada amb la
protecció i millora de la salut.

M) ColAlaborar, en el seu cas, a la vigilància dels
sistemes de sanejament, proveïments d'aigua, eliminació i
tractament dels residus sòlids i líquids, control de la
contaminació atmosfèrica, de les aigües de la mar i de les
platges, i de l'adequació del medi ambient i la salut en tots
els àmbits de la vida.

N) ColAlaborar, en el seu cas, a la promoció i
millora de les activitats de veterinària i farmàcia de salut
pública amb especial atenció al control sanitari i prevenció
dels riscs per a la salut derivats dels productes alimentaris.

C A P Í T O L  I I . -  E S T R U C T U R A  I
ORGANITZACIÓ

ARTICLE 9.- Òrgans de direcció i participació

Els òrgans superiors del Servei Balear de la Salut
són:

a) De direcció i gestió:

- El Consell d'Administració.
- El Director Gerent.

b) De participació:

- El Consell de Salut de Balears.

ARTICLE 10.- El Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració, òrgan superior de
govern i representació del Servei Balear de la Salut és integrat
pels membres següents:

a) El Conseller de Sanitat i Seguretat Social, que n'ha
de ser el President.

b) El Director General de Sanitat, que n'ha de ser el
Vicepresident primer.

c) El Director Gerent del Servei Balear de la Salut,
que n'ha de ser el Vicepresident segon.

d) Un vocal designat per cada consell insular.

e) Tres vocals designats per la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social.

f) El Secretari General del Servei Balear de la Salut,
qui actuarà com a Secretari del Consell d'Administració amb
veu i sense vot.

2. En el cas de reestructuracions que modifiquin
l'estructura actual dels òrgans integrats en el Consell
d'Administració, el Consell de Govern disposarà el que sigui
pertinent per determinar els qui han d'assumir la representació
que determini la integració dins aquest Consell
d'Administració.

ARTICLE 11.- Atribucions

Corresponen al Consell d'Administració les
atribucions següents:

A) Fixar els criteris d'actuació del Servei Balear de la
Salut, d'acord amb les directrius de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social i establir els criteris de coordinació de tot el
dispositiu sanitari de caràcter públic o colAlaborador d'aquest,
dins l'àmbit de competències gestionades pel Servei Balear de
la Salut, i també adoptar les mesures necessàries per a
executar-les i desplegar-les millor.

B) Aprovar i elevar a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social l'avantprojecte de pressupost anual del Servei
Balear de la Salut i dels ens que en depenen perquè en faci la
tramitació d'acord amb les previsions sobre la matèria de la
Llei 1/1986, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

C) Aprovar el programa anual d'inversions i elevar
els programes d'actuació, els projectes de plans, les obres i els
serveis a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

D) Aprovar la memòria anual de la gestió del Servei
Balear de la Salut, que serà enviada al Parlament per
coneixement dels grups parlamentaris.

E) Elevar a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social la solAlicitud d'autorització per formalitzar convenis i
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concerts per a la prestació de serveis i també per a establir
fórmules de gestió de qualsevol tipus, segons les previsions
que a aquest efecte s'estableixen a l’article 7.2 i 7.3
d’aquesta Llei.

F) Elaborar el Reglament del Servei Balear de la
Salut i elevar-lo a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
perquè l'aprovi i adoptar les mesures necessàries per a
desplegar-lo.

G) Autoritzar els contractes necessaris per acomplir
els seus fins.

H) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social perquè aprovi la relació de llocs de treball del Servei
Balear de la Salut.

I) Presentar a la Conselleria esmentada per a la seva
aprovació pel Consell de Govern balear a proposta d'aquesta,
els preus i les tarifes corresponents per la prestació de
serveis que hagin de ser facturats, així com la modificació i
la revisió d'aquests.

J) Decidir l'exercici d'actuacions davant els òrgans
judicials, interposar recursos administratius i resoldre'n
aquells que s'interposin contra les resolucions del Director
Gerent.

K) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, perquè aquesta l'autoritzi, de delegar funcions en els
casos en què resulti necessari per al bon funcionament del
Servei Balear de la Salut.

L) Formular l'avantprojecte del Pla de Salut de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i elevar-lo a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social als efectes
pertinents.

LL) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, als efectes que aquesta consideri oportuns, projectes
normatius relatius a qüestions compreses en l'àmbit de
competències del Servei Balear de la Salut.

M) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social el nomenament i el cessament en les seves funcions
dels membres dels consells de direcció de les àrees de salut
i dels gerents d'aquestes i, així mateix, dels membres dels
consells de salut del Servei Balear de la Salut, a proposta
dels organismes i entitats respectius que hi tenguin
representació, si n'era
el cas.

N) Qualsevol altra que no s'hagi atribuit a altres
òrgans del Servei Balear de la Salut i que li pugui
correspondre per disposició legal o reglamentària.

ARTICLE 12.- Règim de funcionament

1.- El Consell d'Administració es reunirà en sessió
ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre i també
sempre que el convoqui el President o quan ho solAliciti, com
a mínim, la tercera part dels seus membres. En aquest darrer
supòsit, entre la petició i la reunió del Consell no han de
transcórrer més de quinze dies.

2.- El funcionament del Consell d'Administració
s'ha de regir pel que es disposa en aquesta Llei i a les
disposicions que la despleguin i pel que es preveu en el
Capítol II del Títol I de la Llei de Procediment
Administratiu.

3.- El Consell d'Administració elaborarà el seu
reglament de funcionament intern i l'ha de sotmetre a
aprovació de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

4.- El President del Consell d'Administració és el
representant legal del Servei Balear de la Salut i del seu
Consell d'Administració, i cap altre membre d'aquest no podrà
irrogar-se'n la representació en cap cas, tret que el President
ho autoritzi expressament.

ARTICLE 13.- El Director Gerent

1.- El Director Gerent del Servei Balear de la Salut
assumeix la direcció i gestió de l'organisme, amb subjecció a
les directrius i als acords emanats del Consell d'Administració
i del seu President.

2.- El nomenament i el cessament del Director Gerent
s'han d'acordar per Decret del Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta del
Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

3.- El càrrec de Director Gerent s'acomplirà en règim
de dedicació exclusiva.

ARTICLE 14.- Funcions

1. Corresponen al Director Gerent les funcions
següents:

A) Complir i fer complir les disposicions que regulen
l'actuació del Servei Balear de la Salut i els acords adoptats
pel Consell d'Administració en les matèries que són de la seva
competència i també els de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, si n'era el cas.

B) La gestió dels recursos humans, econòmics i
materials del Servei Balear de la Salut, amb subjecció als
criteris emanats del Consell d'Administració, i l'assumpció de
les funcions de Cap Superior de Personal.

C) L'elaboració i presentació al Consell
d'Administració dels avantprojectes de pressuposts, memòries,
programes d'actuació i plans d'inversions, obres i serveis del
Servei Balear de la Salut i, així mateix, l'avantprojecte del Pla
de Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D) La preparació i execució dels acords del Consell
d'Administració.

E) Autoritzar els pagaments i les despeses del Servei
Balear de la Salut, d'acord amb el que es preveu a la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de Finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

F) Les atribucions que li pugui delegar el Consell
d'Administració.

2. El Director Gerent podrà delegar funcions
específiques, prèvia l'autorització del Consell d'Administració
del Servei Balear de la Salut.

ARTICLE 15.- La Secretaria General

Sota la dependència del Director Gerent, la Secretaria
General del Servei Balear de la Salut integrarà totes les unitats
i els serveis administratius pertanyents a l'organisme, d'acord
amb l'estructura que reglamentàriament s'establirà. Tindrà les
funcions relatives a la gestió econòmica i administrativa
pròpies del Servei Balear de la Salut que se li encomanin.

ARTICLE 16.- El Consell de Salut. Composició.

1. El Consell de Salut és l'òrgan superior de
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participació comunitària del sistema sanitari públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. És integrat pels membres següents:

A) El Conseller de Sanitat i Seguretat Social o la
persona en qui delegui, el qual ocuparà la Presidència.

B) Sis vocals en representació de !'Administració de
la Comunitat Autònoma, designats pel Govern de Balears a
proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, un dels
quals ha de ser el Director Gerent del Servei Balear de la
Salut.

C) Dos vocals representants de cada un dels
consells insulars.

D) Un vocal representant dels ajuntaments per cada
una de les àrees de salut.

E) Quatre vocals representants de les organitzacions
empresarials amb implantació a la Comunitat Autònoma
elegits d'acord amb el criteri establert a la disposició
addicional sisena de l'Estatut dels Treballadors.

F) Quatre vocals representants de les organitzacions
sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma a
l'àmbit sanitari.

G) Sis vocals en representació dels colAlegis
professionals de metges, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs,
odontòlegs i ajudants tècnics sanitaris, proposats per cada
colAlegi.

H) Un vocal en representació dels usuaris, designats
per les organitzacions o associacions de consumidors amb
implantació a la Comunitat Autònoma.

I) Un vocal representant de la Reial Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Balears. Un vocal representant de
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a Catalunya i Balears
(Acadèmia Mèdica Balear).

J) Un vocal representant de la Universitat de les
Illes Balears.

K) El Secretari, que ha de ser un funcionari tècnic
del Servei Balear de la Salut designat pel Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, amb veu i sense vot.

3. El president del Govern Balear farà el
nomenament dels vocals a proposta de les entitats
respectives.

4. Les vacants que es produeixin en el Consell de
Salut de les Illes Balears s'han de cobrir en la forma i la
proporció previstes en els apartats anteriors, si així pertoca.

ARTICLE 17.- Funcions

Al Consell de Salut li corresponen fonamentalment
funcions d'assessorament i consulta. Tindrà les atribucions
següents:

1. Propiciar la colAlaboració i participació
ciutadanes en el Servei Balear de la Salut, amb el fi que les
actuacions d'aquest es desenvolupin en atenció a les
necessitats socials, a les possibilitats econòmiques del
sistema públic sanitari i a les prioritats que s'establiran.

2. Conèixer la memòria anual del Servei Balear de
la Salut i informar-ne.

3. Conèixer l'avantprojecte del Pla de Salut de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i informar-ne.

4. Assessorar el Consell d'Administració del Servei
Balcar de la Salut, quan aquest ho solAliciti.

5. Formular propostes o suggeriments al Consell
d'Administració de l'organisme, en relació amb qüestions
pròpies de l'atenció sanitària de la població.

6. Qualssevol altres que li puguin ser atribuïts.

ARTICLE 18.- Règim de funcionament

1. El Consell de Salut de Balears s'ha de reunir com
a mínim una vegada cada sis mesos i quan ho acordi el seu
President, bé per iniciativa pròpia, bé perquè ho solAliciti la
tercera part dels vocals.

2. El Consell de Salut de Balears podrà crear les
comissions tècniques i els grups de treball que consideri
necessaris per a desplegar adequadament les seves comeses.

3. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta
dels membres presents o representats degudament en la
reunió.

4. El Consell de Salut podrà establir normes per al
seu funcionament, les quals hauran de ser autoritzades per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

5. Les despeses de funcionament del Consell de Salut
s'han d'atendre amb càrrec als pressuposts del Servei Balear,
el qual ha de facilitar al Consell els mitjans per a desenvolupar
les funcions que li corresponen.

CAPÍTOL III.- ORDENACIÓ TERRITORIAL

ARTICLE 19.- Àrees de salut

1. El Servei Balear de la Salut s'organitza
territorialment en àrees de salut, en les quals s'integren els
sectors sanitaris, que, a la vegada, s'estructuren en zones
bàsiques de salut.

2. Les àrees de salut es configuren com a l'estructura
fonamental del sistema sanitari públic de Balears. Se'ls
encomana la responsabilitat de la gestió unitària i integrada
dels centres, serveis i establiments del Servei Balear de la
Salut i també les prestacions i els programes sanitaris que
hagin de desenvolupar, compresos dins l'àmbit territorial
d'aquestes. Per a això s'hauran de dotar de recursos per
permetre una atenció sanitària adequada i integral, a la vista
de les necessitats de la població del seu àmbit territorial, sense
perjudici que hi hagi centres, establiments o serveis sanitaris
afectes a la cobertura de les atencions del sistema sanitari
públic que, per les seves característiques específiques o
exigències de nivell d'especialització, es configurin amb altres
demarcacions territorials i tenguin assignat un àmbit territorial
distint al de les àrees de salut on s'ubiquin.

3. Les àrees de salut desplegaran les funcions que
corresponguin al caràcter d'òrgans de gestió desconcentrada
o descentralitzada, si n'era el cas, dins el Servei Balear de la
Salut.

ARTICLE 20.- Finalitats

En el marc de les finalitats assignades al Servei
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Balear de la Salut l'activitat de les àrees de salut
s'encaminarà a assegurar:

A) Una organització funcional dirigida al servei de
l'usuari.

B) La participació dels ciutadans en les actuacions
i els programes sanitaris.

C) Una organització integrada dels serveis de
promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i
atenció primària a l'àmbit comunitari.

D) L'adequada continuïtat entre l'atenció primària
i l'atenció especialitzada i hospitalària.

E) L'aproximació i l'accessibilitat dels serveis a tota
la població.

F) La gestió, amb criteris d'economia, racionalitat
i eficàcia dels recursos econòmics que tenguin assignats.

ARTICLE 21.- Estructura

Les àrees de salut s'estructuren en els òrgans
següents:

1. De direcció i gestió:

A) El Consell de Direcció de l'Àrea.
B) El gerent de l'àrea.

2. De participació:

A) El Consell de Salut de l'Àrea.

ARTICLE 22.- El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció de l'Àrea, òrgan superior
de govern de l’àrea de salut, serà integrat pels membres
següents:

A) Sis representants de l'Administració sanitària de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, dels quals com a
mínim tres han de ser residents a l'àrea de salut corresponent.

B) Dos representants del consell insular
corresponent, designat a proposta d'aquest pel Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

C) Dos representants dels ajuntaments, designats
entre els ajuntaments que componen cada àrea de salut.

D) El gerent de l'àrea de salut.

E) El secretari, amb veu i sense vot, que ha de ser
un funcionari del Servei Balear de la Salut designat pel
Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

2. El President del Consell de Direcció de l'àrea,
que assumeix la representació institucional de l'àrea de salut,
serà nomenat pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social, oït
el consell insular respectiu, entre els representants de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

3. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir de
la manera prevista en els apartats anteriors.

ARTICLE 23.- Funcions

Correspon al Consell de Direcció de l'àrea de salut

el desenvolupament de les funcions següents:

A) Formular les directrius de l'actuació sanitària de
l'àrea de salut d'acord amb les normes i els programes generals
establerts pel Consell d'Administració del Servei Balear de la
Salut i la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

B) Elaborar el projecte de memòria anual de l'àrea de
salut.

C) Proposar al Consell d'Administració del Servei
Balear de la Salut l'ordre de prioritats d'actuació de l'àrea de
salut.

D) Proposar al Consell d'Administració del Servei
Balear de la Salut totes les mesures que consideri convenients
en relació amb els llocs de treball de l'àrea de salut a efectes
de tramitar-les posteriorment.

E) Formular l'avantprojecte del Pla de Salut de l'àrea
i elevar-lo al Consell d'Administració del Servei Balear de la
Salut, a través del director gerent d'aquest.

F) Qualssevol altres funcions que li delegui el
Consell d'Administració del Servei Balear de la Salut o que li
siguin atribuïdes reglamentàriament.

ARTICLE 24.- Règim de funcionament

1. El Consell de Direcció de l'àrea de salut es reunirà
com a mínim una vegada per trimestre i quan es convoqui per
decisió del President o a petició de la tercera part més un dels
seus membres. 

2. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta
dels membres presents titulars o representats a la reunió.

3. El Consell pot dotar-se d'un reglament de
funcionament intern que, si n'és el cas, ha d'elevar al Consell
d'Administració del Servei Balear de la Salut perquè l'aprovi.
El Consell ha de tenir en compte necessàriament el que es
determina en els apartats d'aquest article.

ARTICLE 25.- El gerent de l'àrea de salut

1. El gerent de l'àrea de salut és l'òrgan de gestió
d'aquesta i assumeix la direcció i la gestió dels serveis i les
activitats de l'àrea en l'àmbit territorial d'aquesta, amb
subjecció a les directrius i als acords emanats del Consell
d'Administració del Servei Balear de la Salut i del director
gerent, i també del Consell de Direcció de l'àrea de salut
corresponent, si n'és el cas.

2. El nomenament i el cessament dels gerents de les
àrees de salut seran acordats per mitjà d'una ordre del
Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, havent oït el director gerent del
Servei Balear de Salut i el consell de direcció corresponent.

3. Corresponen al gerent de l'àrea de salut les
funcions següents:

A) Complir i fer complir les disposicions que regulin
l'actuació del Servei Balear de la Salut en l'àmbit territorial de
l'àrea de salut.

B) Preparar i executar els acords del Consell de
Direcció de l'àrea.

C) Gestionar els recursos humans, econòmics i
materials de l'àrea de Salut i exercir la funció immediata de
cap del personal afecte a l'àrea de salut.
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D) Qualssevol altres que li delegui el Consell de
Direcció, que se li atribueixin reglamentàriament o que li
delegui expressament el director gerent del Servei Balear de
la Salut.

ARTICLE 26.- El Consell de Salut de l'Àrea.
Composició

1. El Consell de Salut de l'Àrea és l'òrgan colAlegiat
de participació comunitària en l'àrea de salut.

2. El componen els membres següents:

A) El President, que serà designat pel Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

B) Sis vocals en representació de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, dels quals tres han de
pertànyer a l'àrea de salut respectiva.

C) Tres representants del consell corresponent.

D) Tres representants dels ajuntaments
corresponents a l'àrea de salut, a proposta d'aquests.

E) Tres vocals representants de les organitzacions
empresarials amb implantació en l'àmbit territorial de l'àrea
de Salut

F) Tres vocals representants de les organitzacions
sindicals més representatives en l'àmbit territorial de l'àrea
de salut.

G) Dos vocals designats per les organitzacions o
associacions de consumidors o usuaris, més representatives
a l'àmbit territorial de l'àrea de salut.

E) Sis vocals representants dels colAlegis
professionals de metges, de farmacèutics, de veterinaris, de
psicòlegs, d'odontòlegs i d'ajudants tècnics sanitaris, un per
cada un d'ells.

ARTICLE 27.- Funcions del Consell de Salut

Al Consell de Salut de l'àrea, com a òrgan de
consulta i assessorament, li corresponen les funcions
següents:

Totes les relacionades a l'article 17 d'aquesta Llei,
però referides a l'àmbit funcional i territorial de l'àrea de
salut corresponent.

ARTICLE 28.- Règim de funcionament

1. El Consell de Salut de l'Àrea s'ha de reunir com
a mínim una vegada cada sis mesos i quan ho determini així
el seu President, per iniciativa pròpia o per solAlicitud de la
tercera part dels seus membres.

2. El Consell de Salut de l'Àrea podrà crear les
comissions tècniques i els grups de treball que consideri
necessaris per a l'adequat desenvolupament de les seves
comeses.

3. Els acords que s'adoptin han de comptar amb
majoria absoluta dels membres presents o representats a la
reunió.

El càrrec de gerent és incompatible amb qualsevol
altra activitat pública o privada, excepte l’administració del
patrimoni familiar.

4. El Consell de Salut de l’Àrea pot dotar-se d'un
reglament de funcionament intern que necessitarà, en tots els
casos, ser aprovat per la Conselleria de Sanitat i Seguretat

Social.

5. Les despeses de funcionament del Consell de Salut
de l'Àrea seran amb càrrec als pressuposts de l'àrea de salut
corresponent, la qual facilitarà els mitjans personals,
econòmics i materials necessaris per al desenvolupament de
les funcions del Consell esmentat.

ARTICLE 29.- Sectors sanitaris

1. Les àrees de salut s'organitzen territorialment en
sectors sanitaris.

2. Els sectors sanitaris integren un conjunt de zones
bàsiques de salut que responen a fer que l'ordenació territorial
sanitària sigui operativa i funcioni amb eficàcia. Així mateix
han de possibilitar la coordinació funcional adequada de les
zones bàsiques de salut compreses dins l'àmbit territorial de
cada sector sanitari.

3. Els sectors sanitaris coordinaran també tots els
recursos sanitaris del territori, els quals comprenen tant els
hospitalaris com els extrahospitalaris. Aquests darrers fan
referència als dedicats a l'atenció primària (equips d'atenció
primària) i a l'atenció especialitzada (equips de suport).

4. Els sectors sanitaris són estructures funcionals de
les àrees de salut, les comeses de coordinació dels quals són
desenvolupades pels òrgans de gestió de les àrees de salut en
què estiguin integrats. Al mateix temps, cada sector tindrà
assignat un hospital general de referència, d'entre els hospitals
inclosos en el sistema sanitari públic.

ARTICLE 30.- Zones bàsiques de salut

1. La zona bàsica és el marc territorial i poblacional
fonamental per a l'ordenació dels serveis d'atenció primària
sanitària, que permetrà la potenciació i el suport de l'atenció
sanitària que presta el metge de família i possibilitarà el
desenvolupament d'una atenció integral mitjançant el treball
en equip, encaminada a la promoció de la salut individual i
colAlectiva, a la prevenció, la curació i la rehabilitació.

2. Les zones bàsiques de salut s'han de delimitar
atenent a factors geogràfics, demogràfics, socials,
epidemiològics, de vies de comunicació i de recursos sanitaris
amb què es pugui comptar en el territori que delimitin.

3. A les zones bàsiques de salut en què hi hagi
diversos municipis se'n designarà un com a cap de la zona,
atesos els factors i les característiques a què es refereix a
l'apartat anterior.

4. En el municipi on hi hagi diverses zones bàsiques
de Salut, el Govern balear, a proposta de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, determinarà l'àmbit territorial que
abasta cadascuna dins el territori municipal i també l'àmbit
territorial corresponent a municipis confrontants a què, si n'era
el cas, s'estendran.

CAPITOL IV.- ORDENACIÓ FUNCIONAL

ARTICLE 31.- Centre de salut
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1. El centre de salut és l'estructura física i funcional
de referència per a les activitats d'atenció primària en la zona
bàsica de salut i s'ubicarà en el municipi cap de zona quan es
doni la situació prevista a l'article 30, apartat 3 d'aquesta
Llei. Quan es doni la situació contemplada a l'article 30,
apartat 4, la ubicació dins la zona bàsica de salut serà
determinada pel Govern balear, a proposta de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social, havent oït els ajuntaments
corresponents.

2. El centre de salut tindrà principalment les
funcions següents:

a) Albergar l'estructura física de consultes i altres
serveis sanitaris per a la població de la zona bàsica.

b) Actuar com a centre de reunió per possibilitar la
participació i el coneixement i interès de la població en les
qüestions sanitàries que afecten la zona bàsica de salut i
també les relacions entre aquella i els professionals sanitaris
de la zona bàsica i d'aquests entre si i per conèixer i
solucionar millor aquestes qüestions.

c) Facilitar la feina en equip dels professionals
sanitaris de la zona bàsica.

d) Facilitar la prestació dels serveis dels equips de
suport d'atenció especialitzada, si n'és el cas, per a la millor
atenció sanitària de la població de la zona bàsica de salut
corresponent.

e) Desenvolupar les activitats administratives i
funcionals de l'atenció sanitària en la zona bàsica.

f) Qualssevol altres que li puguin ser encomanades
legalment o reglamentàriament en matèria sanitària o
sociosanitària.

3. Aquests centres sanitaris tenen per objecte prestar
l’atenció sanitària primària i desenvolupar la promoció de la
salut amb la major proximitat possible als ciutadans que en
són receptors, i així possibilitar la màxima aproximació dels
professionals sanitaris a aquells, sobretot del metge de
família.

ARTICLE 32.- Centres sanitaris auxiliars

A cada zona bàsica de Salut hi pot haver centres
sanitaris diferenciats del centre de salut de la zona dedicats
també a la prestació de l’atenció sanitària primària, que es
denominaran centres sanitaris auxiliars. Aquests seran
estructures físiques i funcionals per a l'atenció primària en
els municipis, nuclis de població o barriades de tot tipus,
ubicats en llocs diferents del centre de salut, siguin o no
pertanyents a termes municipals diferents.

Serviran fonamentalment com a centres per a
consultes mèdiques i d'infermeria, connectats funcionalment
al centre de salut de la zona bàsica del qual depenguin i en
el qual s'integren, fins i tot per al desenvolupament de
funcions d'atenció sanitària continuada, i per això
participaran en els torns que per a aquesta atenció
s'estableixin a la zona bàsica corresponent, si n'era el cas.

ARTICLE 33.- Equip d'atenció primària

1. L'equip d'atenció primària és el conjunt de
professionals amb responsabilitats en la prestació d'atenció
sanitària primària integral, continuada i d'urgència i també
de mesures de promoció de salut, prevenció de les malalties
i educació sanitària de la població de la zona bàsica de salut,
que té com a centre de referència i coordinació dins aquella
el centre de salut corresponent.

2. L'equip d'atenció primària podrà elaborar un

reglament intern d'organització i funcionament adequats, que
es presentarà, a través del Director Gerent del Servei Balear de
la Salut, davant la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
perquè en resolgui.

3. Al front de l'equip d'atenció primària hi haurà un
coordinador sanitari que tindrà la direcció de l'equip i que
preceptivament ha de ser un dels metges amb plaça en
propietat que hi estiguin integrats. La Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social regularà la designació d'aquests
coordinadors i determinarà allò que sigui pertinent a aquest
efecte. El coordinador de l'equip d'atenció primària nomenat
així tindrà el caràcter d'autoritat sanitària màxima de la zona
bàsica de salut, sens perjudici de les competències en la
matèria de qualsevol altra autoritat pública.

4. L'equip d'atenció primària coordinarà les seves
actuacions en matèria de promoció i defensa de la salut
pública i també de control i inspecció sanitària amb els serveis
dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i
colAlaborarà amb aquests, complint les ordres, les instruccions
i les directrius que la conselleria estableixi.

5. Correspon a l'equip d'atenció primària realitzar
l'avaluació de la salut a la zona bàsica i també elaborar
l'avantprojecte del Pla de Salut de la zona, realitzar la
memòria d'activitats anuals de l'equip i proposar l'horari de
funcionament del centre de salut i dels centres sanitaris locals
auxiliars de la zona i distribuir les consultes i els torns
d'atenció continuada i d'urgència. Tot això s'ha d'elevar al
Director General de l'àrea de salut als efectes pertinents.

ARTICLE 34.- Funcions d'inspecció i control
sanitaris

Les funcions d'inspecció i control en matèria sanitària
seran encomanades per la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social a funcionaris sanitaris que en depenguin directament,
integrats dins els serveis oficials veterinaris o farmacèutics de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també a
funcionaris metges o a ajudants tècnics sanitaris, en tots els
casos pertanyents als cossos Facultatiu Superior, Escala
Sanitària o Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, dependents de
la conselleria esmentada i que, en virtut d'aquesta Llei i de les
disposicions que la despleguin o de qualsevol disposició legal
o reglamentària que resulti d'aplicació, no passin a integrar-se
en el Servei Balear de la Salut, sens perjudici de la
colAlaboració i coordinació que en relació amb aquestes
matèries i funcions es determina per als Equips d'Atenció
Primària a l'article 33, apartats 4 i 5 de la present Llei.

ARTICLE 35.- Partits sanitaris

1. Cada zona bàsica de salut constitueix un únic partit
mèdic coincident amb el límit geogràfic d'aquesta. Tot això és
també d'aplicació als partits sanitaris corresponents a
practicants titulars i comares titulars.

2. S'extingeixen els partits sanitaris farmacèutics i
veterinaris i també les places d'interventors sanitaris per a
indústries i establiments d'alimentació.

3. Les zones bàsiques de salut es declaren
demarcacions obertes al lliure exercici dels professionals
sanitaris amb les limitacions reglamentàriament establertes a
la normativa específica d'oficines de farmàcia, si n'és el cas.

ARTICLE 36.- Xarxa hospitalària

1. A efectes d'aconseguir una ordenació hospitalària
òptima, es crea la xarxa hospitalària del sistema sanitari públic
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de Balears, que serà integrada per tots els centres
hospitalaris i d'altres sanitaris d'especialitats pertanyents o
adscrits per qualsevol títol jurídic al Servei Balear de la
Salut o a organismes o a entitats de qualsevol tipus que en
depenguin d'acord amb el que es disposa a l'article 7.2 de la
present Llei, en la mesura que participin sota qualsevol
fórmula de gestió en l’atenció de les necessitats hospitalàries
i d'especialitats del sistema sanitari públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. Els centres hospitalaris i d'especialitats del
serveis concret d'aquest sector privat que ho solAlicitin es
vincularan al Servei Balear de la Salut, sempre que
s'acreditin degudament llurs característiques tècniques en
ordre a garantir llur qualitat i que les previsions de
planificació ho justifiquin, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries del Servei Balear de la Salut. En tots els
casos serà revisada aquesta vinculació amb periodicitat no
superior a cinc anys i, en qualsevol cas, quan les
característiques tècniques hagin sofert canvis.

ARTICLE 37.- Condicions de la vinculació dels
establiments sanitaris privats.

1. La vinculació a la xarxa pública dels hospitals i
altres centres sanitaris als quals es refereix l'article 36.2
d'aquesta Llei es realitzarà mitjançant convenis, concerts,
consorcis o acords singulars, en els que s'establirà, com a
contingut mínim, els drets i obligacions recíproques de les
parts, duració, pròrroga, suspensió temporal, extinció
definitiva, règim de contraprestacions i condicions de
prestació del servei, de conformitat que a l'efecte s'estableix
a la present Llei i en les normes reglamentàries del
desenvolupament de la mateixa.

El cobrament de qualsevol quantitat als malalts,
qualsevol que sigui la seva naturalesa, només podrà ser
exigible si prèviament és autoritzat per la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, de conformitat amb la normativa
que resulti d'aplicació.

2. Els hospitals privats i d'altres centres sanitaris
vinculats al Servei Balear de la Salut seran sotmesos a les
mateixes inspeccions i controls sanitaris, administratius i
econòmics que els hospitals públics de l'esmentat servei,
aplicant-los criteris homogenis.

ARTICLE 38.- Inclusió de centres en la xarxa
hospitalària

1. Reglamentàriament es fixaran les condicions i els
requisits mínims i el procediment per a la vinculació i
exclusió dels centres i establiments hospitalaris i
d'especialitats en la xarxa hospitalària del sistema sanitari
públic, i també els nivells en què aquells s'han de classificar
atesos el grau d'especialització i les prestacions sanitàries
que afavoreixin la xarxa esmentada i, així mateix, les causes
de denúncia dels convenis que s'acordin amb els centres i els
establiments vinculats.

2. S'assignarà el nivell que correspongui a cada
centre i establiment inclòs dins la xarxa hospitalària
esmentada, per la qual cosa la Conselleria de Salut i
Seguretat Social n'efectuarà abans l'homologació atenent als
requisits i a les condicions reglamentàries a què es refereix
el paràgraf anterior.

3. Per a la preparació, l'anàlisi, el seguiment i la
valoració dels convenis o concerts que s'estableixin amb els
centres i establiments a què es refereix el present article, es
podrà crear una comissió mixta, integrada per representants

de l'administració sanitària de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i dels centres i establiments vinculats la
composició i el funcionament de la qual es desenvoluparà
reglamentàriament.

ARTICLE 39.- Fins de la xarxa hospitalària

Els fins de la xarxa hospitalària del sistema sanitari
públic de Balears són els següents:

A) Oferir a la població els mitjans tècnics i humans
de diagnòstic, tractament i rehabilitació adequats la prestació
dels quals no sigui possible en els nivells d'atenció primària
així com en l'atenció d'urgències que correspongui.

B) Possibilitar l'internament hospitalari als pacients
que el necessitin.

C) Participar en les campanyes de promoció de la
salut, prevenció de malalties, educació sanitària,
epidemiològica i recerca d'acord amb les directrius emanades
de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social per al
desenvolupament de la política sanitària general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb els programes
sanitaris de l'àrea de salut corresponents.

D) Prestar l'assistència sanitària en règim de
consultes externes quan sigui necessari.

E) ColAlaborar en la formació del personal sanitari i
també en les comeses d'informació sanitària i estadística tant
del Servei Balear de la Salut, com de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social.

ARTICLE 40.- Hospitals generals

1. Cada àrea de salut ha de disposar com a mínim
d'un hospital general integrat dins la xarxa hospitalària del
sistema sanitari públic o vinculat a aquesta, amb els serveis
necessaris per a l’atenció sanitària de la població de l'àrea,
atesos la població a assistir, les característiques d'aquesta, els
problemes de salut que presenti i les condicions geogràfiques
i de vies de comunicació fonamentalment.

2. L'hospital s'encarregarà no tan sols de
l'internament clínic, sinó també de l'assistència sanitària
especialitzada i complementària que es requereixi dins l'àmbit
territorial que se li hagi assignat.

3. S'ha de tendir tant com sigui possible a fer que
cada sector sanitari pugui disposar d'un hospital general de la
xarxa hospitalària per atendre la població compresa dins
l’àmbit territorial. Mentre això no sigui possible, diversos
sectors sanitaris podran adscriure's al mateix hospital general.

4. D'altra banda, es designarà un dels hospitals
generals de la xarxa hospitalària del sistema sanitari públic de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a hospital de
referència per a tota la xarxa. Aquest hospital ha de comptar
fonamentalment amb la màxima especialització en els serveis
i amb la més elevada tecnologia a l'àmbit de la comunitat
autònoma. Podran accedir a aquest hospital tots els usuaris del
sistema sanitari públic del Servei Balear de la Salut, un cop
superades les possibilitats de diagnòstic i tractament de
l'atenció sanitària especialitzada de l'àrea de salut que li
correspongui.

5. El Govern balear, a proposta de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, designarà l'hospital general bàsic de
cada sector sanitari i també el de cada àrea de salut i el de
referència de tota la xarxa hospitalària.
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6. Tots els centres i els serveis sanitaris del Servei
Balear de la Salut s'han d'asdcriure, a efectes d'assistència
sanitària especialitzada, a l'hospital corresponent, d'acord
amb el que es determina a l'apartat anterior.

ARTICLE 41.- Coordinació hospitalària

1. En ús de les competències atribuïdes a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’article 11,
apartat 7, de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia, s'assignen a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social les funcions i
competències per al desenvolupament de la coordinació
hospitalària, inclosa la de la Seguretat Social.

2. Atès això, s'establiran mesures adequades per
garantir la coordinació i la interrelació entre els diferents
centres i serveis sanitaris corresponents i també de les
diferents unitats i nivells assistencials dins l’àrea de salut i
entre les diverses àrees de salut.

3. Per necessitats assistencials, la població d'una
àrea de salut podrà ser atesa per centres i establiments
pertanyents o vinculats a una altra àrea de salut.

4. Així mateix, els centres, els establiments i els
serveis hospitalaris i d'especialitats que siguin públics o
vinculats per qualsevol títol jurídic a una entitat de caràcter
públic, fins i tot els no integrats en el Servei Balear de la
Salut, si n'era el cas, qualsevol que en sigui la titularitat, han
de coordinar-se funcionalment, d'acord amb el que
s'estableix a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. A
aquests efectes, la Conselleria de Sanitat i Segurclat Social
podrà fixar directrius i criteris d'actuació coordinada que
seran vinculants per als dits centres, establiments o serveis
i per a les entitats que en siguin titulars.

5. D'altra banda, la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social podrà establir les mesures oportunes
perquè, un cop superades les possibilitats assistencials de
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
usuaris del Servei Balear de la Salut puguin utilitzar els
recursos sanitaris assistencials del Sistema Nacional de
Salut, d'acord amb les previsions de la Llei General de
Sanitat.

ARTICLE 42.- Principis que han d'informar la
gestió dels centres, els establiments i els serveis sanitaris

En els centres, els establiments i els serveis del
sistema sanitari públic de Balears s'han de desenvolupar
mesures tendents a l'autonomia, a la direcció participativa i
al seguiment democràtic de la gestió.

L'accés a aquests centres, siguin propis, siguin
vinculats al Servei Balear de la Salut, hauran de garantir-se
amb caràcter igualitari a tots els usuaris d'aquest servei, amb
independència de la condició que ostenti l'usuari.

ARTICLE 43.- Estructura orgànica del Servei
Balear de la Salut.

L'estructura orgànica del Servei Balear de la Salut
s'estableix per decisió del Govern balear, a proposta del
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, sense perjudici del
que preveu l'article 33 d'aquesta Llei.

ARTICLE 44.- Reconeixement dels drets els
deures dels usuaris. Història clínica

1. Tots els centres, establiments i serveis sanitaris
integrats en el Servei Balear de la Salut han de garantir el

respecte i el compliment dels drets i les obligacions dels
usuaris i vetllar-hi, adoptant les mesures que siguin
necessàries.

A aquest efecte, es tramitaran i estudiaran les queixes
i les reclamacions que els usuaris puguin plantejar.

2. En cada àrea de salut s'ha de procurar la màxima
integració de la informació relativa a cada pacient, per la qual
cosa s'ha de posar esment a fer complir el principi d'història
clínica per a cadascun, principi que s'ha de respectar, com a
mínim, dins l'àmbit de cada centre, establiment o servei
sanitari.

En tots els casos haurà de quedar garantit el dret del
malalt a la intimitat personal i familiar i, de la mateixa
manera, el deure de secret que obliga els qui, en virtut de les
seves funcions o competències, tenguin accés a la història
clínica.

Els poders públics competents adoptaran les mesures
necessàries per garantir els drets i deures dels usuaris a què es
refereix aquest apartat. A aquests efectes, es podrà establir una
carta de drets i deures del usuaris.

ARTICLE 45.- Dret d'elecció de metge

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social establirà
i regularà l'aplicació del dret d'elecció de metge i centre
sanitari del Servei Balear de la Salut, a mesura que ho
permetin les possibilitats pressupostàries i la dotació de
mitjans personals i materials necessaris i, així mateix, les
competències de gestió en matèria d’assistència sanitària
assumida per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL V.- MITJANS PERSONALS

ARTICLE 46.- Del personal i del règim jurídic
d'aquest

1. El personal del Servei Balear de la Salut serà
integrat per:

a) El personal laboral i funcionari, de qualsevol
mena, pertanyent a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que se li adscrigui pe prestar-hi
els seus serveis. 

b) El personal procedent d'altres administracions
públiques que s'hi integri en les condicions determinades a la
normativa que s'hi hagi d'aplicar.

c) El personal que tengui al seu càrrec la gestió de les
competències, les funcions i els serveis de la Seguretat Social
a l'àmbit sanitari, des del moment en què sigui transferit a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) El personal que s'incorpori al Servei Balear de la
Salut d'acord amb la normativa vigent.

2. El règim jurídic del personal a què es refereix
l'apartat anterior serà el de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i el de les normes especifiques que la despleguin,
d'acord amb les determinacions de l’article 2, apartat 4
d'aquesta, i sense perjudici del que s'estableixi amb caràcter
bàsic a l'estatut marc previst a l'article 84 de la Llei 14/1986,
de 25 d'abril, General de Sanitat, i sens perjudici també del
que es disposa en els paràgrafs següents, quan es tracti del
personal a què aquests es refereixen.

3. Es regirà, si n'és el cas, per les disposicions que
s'hi hagin d'aplicar, atesa la naturalesa de la seva relació
d'ocupació amb el servei o amb els ens que en depenen,
segons s'estableix a l'article 7, apartat 2.1 d'aquesta Llei en
relació amb l'article 2, paràgrafs 1 i 4, i amb l'article 3 de la
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Llei 2/1989, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

4. Al personal dependent de les entitats vinculades
al Servei Balear de la Salut per una qualsevol de les diverses
fórmules que es consideren a l'article 7, apartats 2.2 de la
present Llei, no se li ha d'aplicar el règim jurídic del
personal a què es refereix l'apartat anterior del present
article, sinó que se li aplicarà el règim jurídic propi de les
entitats de què depenguin. No obstant això, si per raons
organitzatives o d'eficàcia en la gestió s'ha d'adscriure a les
entitats esmentades per prestar-hi servei personal pertanyent
al Servei Balear de la Salut, comprès en l'apartat 1 del
present article, se li ha d'aplicar, mentre es trobi en aquesta
situació d'adscripció, el règim jurídic que a aquest efecte
s'hagi previst a la decisió pertinent del Govern balear a què
es refereix l'apartat 3 de l'article 7 esmentat de la present
Llei, tot respectant-li en tots els casos els drets de caràcter
econòmic, d'antiguitat i de categoria professional, laboral o
funcionarial que corresponguin al personal afectat.

CAPÍTOL VI.- MITJANS MATERIALS

ARTICLE 47.- Patrimoni

Constitueix el patrimoni del Servei Balear de la
Salut els béns i els drets següents:

a) Els béns i els drets de tota índole la titularitat dels
quals correspongui a l'Administració de la Comunitat
Autònoma i que el Govern balear hagi adscrit al Servei
Balear de la Salut perquè aquest desenvolupi els objectius
que la present Llei li atribueix en matèria de protecció de la
salut i assistència sanitària i sociosanitària, si n'és el cas.

b) Els béns i els drets dels ajuntaments i dels
consells insulars que se li adscriguin, en els termes i les
condicions establerts en els convenis corresponents per a
integrar-los en el Servei.

c) Els béns i els drets de tota classe afectes a la
gestió dels serveis sanitaris de la Seguretat Social i de
qualsevol altra administració pública, quan siguin transferits
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o, si n'és el
cas, quan s'adscriguin al Servei Balear de la Salut mitjançant
conveni, sense perjudici de pertànyer al patrimoni únic de la
Seguretat Social, per la qual cosa continuaran titulats a nom
de la Tresoreria General d'aquesta.

d) Qualssevol altres béns i drets que adquireixi o
rebi per qualsevol títol.

ARTICLE 48.- Règim patrimonial

1. S'ha d'aplicar als béns i drets a què es refereix
l'article anterior el que s'estableix a la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. El patrimoni del Servei Balear de la Salut afecte
al desenvolupament de les funcions que li pertoquen té la
consideració de dominí públic, com a patrimoni afecte a un
servei públic, i com a tal gaudirà de totes les exempcions o
bonificacions que corresponen als béns d'aquesta naturalesa.

3. Per a l'exercici de les funcions que tenen
encomanades el Servei Balear de la Salut i els òrgans que en
depenguin, gaudiran de reserva de nom i també de tots els
beneficis, les exempcions i les franquícies de qualsevol classe
i naturalesa que la legislació vigent atribueixi a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, si n'és el cas, els relatius a les
entitats gestores de la Seguretat Social, quan li sigui
transferida la gestió dels serveis sanitaris d'aquestes, en els
mateixos supòsits i amb els mateixos requisits que la
legislació pertinent estableixi al respecte.

4. La declaració d'utilitat pública es considera
implícita en tota expropiació relativa a obres i serveis que
siguin competència del Servei Balear de la Salut per complir
les funcions i aconseguir les finalitats que aquesta Llei li
assigna.

CAPÍTOL VII.- RÈGIM ECONÒMICO-
FlNANCER

ARTICLE 49.- Recursos econòmics 

El Servei Balear de la Salut es finançarà amb els
recursos següents:

a) Els recursos que li siguin assignats amb càrrec als
pressuposts de la Comunitat Autònoma.

b) Les aportacions provinents dels consells insulars
i dels ajuntaments, amb càrrec als seus pressuposts.

c) Els rendiments dels béns i drets que li hagin estat
adscrits o dels quals sigui titular.

d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que pugui
percebre legalment.

e) Les subvencions i les aportacions voluntàries de
qualsevol classe d'entitats i particulars que rebi.

f) Els recursos que li puguin correspondre amb càrrec
als pressuposts de la Seguretat Social, quan es transfereixin a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la gestió i
l'execució dels serveis d'aquella en l'àmbit sanitari, qualsevol
que sigui la fórmula per la qual es transfereixi.

g) Qualsevol altre recurs que se li atribueixi.

ARTICLE 50.- Pressuposts

1. L'estructura, el procediment d'elaboració,
l'execució i la liquidació del pressupost del Servei Balear de
la Salut es regiran pel que s'estableix a la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Haurà de contenir les previsions corresponents al
Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si
n'era el cas.

3. El pressupost del Servei s'integrarà en els
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
les condicions previstes a la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. D'acord amb el que es determina en l'esmentada
Llei 1/1986 de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es podrà acordar de fer transferències de crèdit dins
el pressupost del Servei Balear de la Salut.
Reglamentàriament es determinaran els òrgans competents per
acordar aquestes transferències.
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5. El pressupost inclourà una partida
territorialitzada per cadascuna de les àrees de Salut.

ARTICLE 51.-Intervenció

L'exercici de la funció interventora serà
desenvolupat per la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

ARTICLE 52.- Gestió econòmica dels serveis de
la Seguretat Social

Quan es transfereixin per qualsevol concepte la
gestió i l'execució dels serveis i de les funcions de la
Seguretat Social a la Comunitat Autònoma, la gestió
patrimonial pressupostària, comptable i econòmica d'aquells
haurà de ser efectuada pel Servei Balear de la Salut, que
s'ajustarà al règim econòmico-financer establert que s'hi hagi
d'aplicar.

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 53.- Actes administratius

1. El règim jurldic aplicable als actes emanats del
Servei Balear de la Salut serà l'establert a la Llei 5/1984, de
24 d'octubre, de Règim Jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a la Llei 3/1989,
de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
si n'era el cas.

2. Contra els actes administratius del Servei Balear
de la Salut els interessats podran interposar els recursos que
siguin pertinents, en els mateixos casos, terminis i formes
prevists a la legislació general sobre procediment
administratiu.

3. Als efectes del que es disposa a l'apartat anterior,
el superior jeràrquic dels òrgans superiors de direcció i
gestió del Servei Balear de la Salut és el conseller de Sanitat
i Seguretat Social i el dels òrgans de direcció i gestió de les
àrees de salut és el director gerent del Servei Balear de la
Salut. Les resolucions dictades en alçada exhaureixen en
ambdós casos la via administrativa.

4. Els actes del Servei Balear de la Salut relatius als
serveis i a les prestacions sanitàries de la Seguretat Social
seran impugnables en els mateixos supòsits i amb els
mateixos requisits que la legislació pertinent estableix en
relació amb els de les entitats gestores de la Seguretat Social
a l'àmbit sanitari.

ARTICLE 54.- Representació i defensa en judici

La representació i la defensa en judici del Servei
Balear de la Salut i també l’assessorament jurídic
correspondran als seus lletrats, sota la coordinació de
l'Assessoria Jurídica de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Sens perjudici d'això, les esmentades funcions de
representació i defensa en judici i també d'assessorament,
podran contractar-se o encarregar-se com a assistència
tècnica a lletrats particulars, en casos concrets i aïllats en
què, per les seves característiques, en pugui estar justificada
la contractació o l'encàrrec.

TÍTOL III.- EL PLA DE SALUT DE BALEARS

ARTICLE 55.- Naturalesa i contingut

1. El Pla de Salut és l'instrument indicador i el marc
de referència per a totes les actuacions públiques en matèria
sanitària en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears i s'hi recolliran els objectius i els nivells a complir.

2. Comprendrà els plans de salut de les zones
bàsiques de salut que s'integraran en els plans de les àrees de
salut corresponents i aquests, a la vegada, s'integraran en el
Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que, d'acord amb el que la Llei General de Sanitat estableix
amb caràcter bàsic sobre la matèria, passarà a formar part del
Pla Integrat de Salut.

3. El Pla de Salut contindrà els programes i les
actuacions sanitàries a desenvolupar pel Servei Balear de la
Salut i també la previsió dels recursos de tota mena,
econòmics i de finançament, personals i materials necessaris
per a dur a terme aquests programes i actuacions.

ARTICLE 56.-Procediment

l. L'avantprojecte del Pla de Salut de Balears serà
elaborat pel director gerent.

2. L'esmentat avantprojecte serà aprovat pel Consell
d'Administració que l'elevarà a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.

3. Posteriorment es presentarà al Consell de Govern,
per la seva aplicació definitiva a proposta del Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, tenint en compte els criteris de
planificació sanitària, prioritats existents i criteris generals de
coordinació sanitària a què es refereixen els articles 74 i 75 de
la Llei 14/1986, General de Sanitat, i de les disponibilitats
pressupostàries i de la contribució financera de l'Estat
previstes a l'article 72 de l'esmentada Llei.

4. Tendrà una duració acord amb la que s'estableixi
per al Pla Integrat de Salut, de conformitat amb les previsions
al respecte de l'article 74 de l'esmentada Llei General de
Sanitat, seguint la tramitació que amb caràcter bàsic, i a
efectes de la seva incorporació al Pla Integrat de Salut i al seu
desenvolupament i execució, s'estableixin en el Capítol IV del
Títol III de l'esmentada Llei.

TÍTOL IV.- COMPETÈNCIA DEL GOVERN
BALEAR

ARTICLE 57.- Del Consell de Govern

1. Corresponen al Consell de Govern, en relació amb
l’ordenació sanitària que s’estableix en aquesta Llei, les
competències següents:

a) L'aprovació de l'estructura orgànica del Servei
Balear de la Salut, fins al nivell de caps de serveis inclòs.

b) L'aprovació de l'ordenació territorial que determini
les àrees de salut, els sectors sanitaris i les zones bàsiques de
salut en què s'estructura.

c) L'aprovació del projecte de pressuposts del Servei
Balear de la Salut.

d) El nomenament i el cessament del director gerent
del Servei Balear de la Salut.

e) Acorda l'adopció de fórmules de gestió per al
desenvolupament de les funcions del Servei Balear de la Salut,
segons determina l'article 7, apartat 2, d'aquesta Llei.
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f) L’aprovació del Pla de Salut de Balears.

g) L'aprovació dels preus i les tarifes per a la
prestació de serveis i per modificar-los o revisar-los.

h) Aprovació dels nomenaments i del cessament de
membres dels òrgans de direcció i gestió i dels de
participació que, d'acord amb el que s'estableix en aquesta
Llei, se li atribueixen.

i) Aprovació de la creació del Registre de Centres
per a inscripció, catalogació i classificació de centres, serveis
i establiments sanitaris i sociosanitaris de qualsevol tipus,
siguin públics o privats, de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, sens perjudici que s'hagin inscrit a altres
registres, sempre que aquesta sigui també preceptiva.

j) Aprovació de les normes sobre requisits mínims
per acreditar i inscriure en el registre corresponent tots els
centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris
a què es refereix el paràgraf anterior i, així mateix, de la
normativa reguladora de la implantació, la construcció,
l'ampliació, la reducció, la modificació, el trasllat, la
suspensió, la supressió, l'absorció, l'escissió, l’extinció i
clausura d'aquests.

k) La creació, la modificació o l'extinció dels
Serveis Oficials Farmacèutics i Veterinaris per a la
promoció, la defensa, el control, la fiscalització i la
inspecció de la salut pública i l'educació sanitària en l'àmbit
competencial i funcional que se'ls assigni.

l) Qualssevol altres que li venguin atribuïdes per
l'ordenament vigent.

2. Totes les competències que li corresponguin en
relació amb les matèries a què es refereix la present Llei, les
exercirà a proposta de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, sens perjudici de les competències d'altres
organismes de qualsevol classe que puguin també resultar
aplicables d'acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 58.- De la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social

1. Corresponen a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, en relació amb l'ordenació sanitària que
s'estableix en aquesta Llei, les competències següents:

a) La determinació dels criteris, les directrius i les
prioritats de la política sanitària, que el Servei Balear de la
Salut haurà d'observar en tots els casos.

b) També determinarà els criteris generals de
planificació que s'hauran de tenir en compte necessàriament
per a l'elaboració del Pla de la Salut de Balears.

c) La superior direcció, la vigilància i tutela del
Servei Balear de la Salut i de tots els òrgans i les entitats de
qualsevol tipus, que s'hi integrin o que en depenguin per
qualsevol causa.

d) El control, la inspecció i l'avaluació del Servei
Balear de la Salut i de tots els organismes i les entitats de
qualsevol tipus que s'hi integrin o que en depenguin per
qualsevol causa.

e) Les competències de la inspecció sanitària de tot
tipus de centres, serveis i establiments sanitaris públics o
privats i també les pròpies de la inspecció de la salut, sigui
mèdica o farmacèutica i veterinària, sobre qualsevol aspecte
d'aquella.

f) Elevació al Consell de Govern de la proposta

d'estructura orgànica del Servei Balear de la Salut i l'aprovació
de la dita estructura en els nivells inferiors a les places de cap
de servei.

g) Elevació al Consell de Govern de la proposta
d'adopció de fórmules de gestió per al desenvolupament de les
funcions del Servei Balear de la Salut, segons determina
l'article
7, apartat 2, d'aquesta Llei.

h) Proposta al conseller d'Economia i Hisenda de
l'avantprojecte del pressupost del Servei Balear de la Salut
perquè el conseller de Sanitat i Seguretat Social i el conseller
d'Economia i Hisenda l'elevin conjuntament com a projecte al
Consell de Govern.

i) Aprovar els nomenaments i els cessaments de
membres dels organismes de direcció i gestió i dels de
participació que, d'acord amb el que s'estableix en aquesta
Llei, li siguin atribuïts.

j) Registre per a la inscripció, la qualificació, la
catalogació i la classificació dels centres, els serveis i els
establiments sanitaris i sociosanitaris de qualsevol tipus,
siguin públics o privats de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

k) Elaboració de les normes a què es refereix el
paràgraf j) de l'article anterior i presentació al Consell de
Govern perquè les aprovi.

l) Les de coordinació hospitalària, incloent-hi la dels
centres de la Seguretat Social, quan sigui necessari, d'acord
amb el que es determina a l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per la Llei 2/1983, de 25 de
febrer.

ll) Proposta de creació, modificació o extinció i
també d'organització i gestió dels Serveis Oficials
Farmacèutics i Veterinaris per a la promoció, la defensa, el
control i la inspecció de la salut pública i educació sanitària en
les matèries sanitàries professionalment pròpies de la
competència dels dits serveis oficials.

m) Coordinació dels serveis a què es refereix el
paràgraf anterior amb els òrgans del Servei Balear de la Salut
i així mateix amb les corporacions locals que puguin
desenvolupar també competències en matèria de promoció i
defensa de la salut pública.

n) Totes les altres que li venguin atribuïdes per
l'ordenament vigent.

TÍTOL V.- DE LES COMPETÈNCIES I LES
FUNCIONS SANITÀRIES DELS CONSELLS INSULARS
I DELS AJUNTAMENTS

ARTICLE 59.- Participació

1. Els consells insulars i els ajuntaments participaran
en els òrgans del Servei Balear de la Salut en la forma prevista
a la present Llei.

2. Els consells insulars podran participar també en les
funcions del Servei Balear de la Salut que li siguin
transferides en la forma prevista a la Llei de consells insulars
en el marc de la Llei 14/1896, de 25, d'abril General de
Sanitat.

ARTICLE 60
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Els consells de salut d'àrea prevists a la present Llei
es podran constituir com a consells de salut d'illa, en els
casos en què hi hagi una sola àrea de salut a l'illa
corresponent.

ARTICLE 61.- Funcions sanitàries dels
ajuntaments

1. En el marc del sistema sanitari públic de Balears
els ajuntaments tenen les responsabilitats mínimes que els
corresponguin d'acord amb la legislació vigent. Per això
exerciran funcions de control sanitari en qüestions de salut
pública, dins el seu àmbit territorial específic. En
conseqüència, desenvoluparan, sense perjudici de les
competències de les altres administracions públiques, les
responsabilitats mínimes en les matèries a què es refereix
l'article 42 de la Llei 14/1986, General de Sanitat, en relació
amb l'obligat compliment de les normes i els plans sanitaris
que en aquestes matèries el Govern balear i la conselleria de
Sanitat i Seguretat Social estableixin en els casos en què així
ho considerin convenient per a l’ordenació i la gestió
adequades de la salut pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, a l'ordenació, la planificació i la normativa
de la qual hauran d'ajustar-se necessàriament les actuacions
municipals.

2. Per desenvolupar les funcions a què es refereix
l'apartat anterior, els ajuntaments han de solAlicitar el suport
tècnic del personal i els mitjans dels serveis oficials sanitaris
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosos els
del Servei Balear de la Salut que hi ha a les àrees de salut en
la demarcació territorial de les quals estiguin compresos. A
aquest efecte, el Govern Balear establirà les normes que
regulin la tramitació de les solAlicituds de suport tècnic que
es realitzin pels ajuntaments.

3. El personal sanitari dels serveis oficials de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi el
Servei Balear de la Salut, a què es refereix l'apartat anterior,
tindrà la consideració de personal al servei dels ajuntaments,
solament als efectes de la prestació de suport tècnic i
únicament mentre es duu a efecte la prestació d'aquest
suport. Les conseqüències obligades que la prestació
d'aquest suport tècnic significa serà determinant perquè els
ajuntaments receptors i beneficiaris d'aquest aportin la
contrapartida de recursos econòmics i patrimonials
corresponent, per la qual cosa el Govern Balear ha de
determinar sobre la matèria, previ l'informe de l'ajuntament
corresponent, la quantia de la compensació econòmica que
aquests hauran d'aportar, ateses les característiques
demogràfiques, geogràfiques, econòmiques, de vies de
comunicació, d'indústries existents en el municipi, de centres
d'alimentació, de transports i de subministraments per al
consum humà, hotels i residències, restaurants i bars, centres
de convivència humana i totes les altres que tenguin especial
rellevància i repercussió per al desenvolupament de les
funcions sanitàries referides. D'altra banda, per al
desenvolupament d'aquestes funcions sanitàries els
ajuntaments hauran de solAlicitar el suport del personal i els
mitjans tècnics a què alAludeix el present article, per la qual
cosa per a utilitzar qualsevol altre personal o mitjà tècnic per
al desenvolupament de les funcions esmentades,
necessitaran l'autorització prèvia i expressa de la conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.

TÍTOL VI.- DE LES INFRACCIONS I LES
SANCIONS

ARTICLE 62.- De les infraccions

1. Es tipifiquen com a infraccions les establertes a
la normativa sanitària estatal i de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que s'hagi d'aplicar en cada cas,

especialment les comeses per incompliment de les obligacions
que s'estableixen a les Reglamentacions Tècnico-Sanitàries
vigents i també a la Llei General de Sanitat i al RD
1945/1983, de 22 de juny, sobre infraccions i sancions en
matèria sanitària, i, en general, l'incompliment dels requisits,
les condicions, les obligacions o les prohibicions de caràcter
sanitari establerts a la normativa corresponem, sigui l'estatal
o la pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
s'hi hagi d'aplicar.

2. Es tipifiquen com a infraccions, que seran
qualificades com a lleus, greus o molt greus segons les
característiques de l'incompliment i la repercussió econòmica
i social sanitària que tenguin, la realització d'activitats que
necessitin autorització o registre sanitari preceptiu previ, en
especial la implantació, construcció, creació, ampliació,
reducció, modificació, trasllat, suspensió, supressió, absorció,
extinció o tancament de tot tipus de centres, serveis i
establiments sanitaris. Tot això sense perjudici de l'adopció,
al mateix temps, de les mesures de clausura i tancament que
s'estableixen' a l'article 37 de la Llei 14/1986, General de
Sanitat.

3. Es tipifiquen com a infraccions, que seran
qualificades com a lleus, greus o molt greus segons les
característiques de l'incompliment i la repercussió econòmica,
social sanitària, pel risc que pugui tenir per a la salut dels
ciutadans, l'incompliment dels requisits mínims que per a la
inscripció en el Registre a què es refereix l'article 57, apartat
1, paràgrafs i) i j) d'aquesta Llei, necessiten els centres, els
serveis i els establiments sanitaris de tot tipus.

4. Es tipifiquen també corn a infraccions, que seran
lleus, greus o molt greus segons les circumstàncies a què
s'alAludeix a l'apartat  anterior, els incompliments als
requeriments que facin els òrgans de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social en l'exercici de les funcions de coordinació
hospitalària que siguin competència seva i que es determinen
a l'article 58, apartat 1, punt 1) de la present Llei, i també els
incompliments de les normes que dictin el Govern balear i la
Conselleria de Sanitat per al desenvolupament de plans i
programes sanitaris de tot tipus, inclosos els alAludits a
l'apartat 1) de l'article 61 de la present Llei, i també els
incompliments de les normes de solAlicitud de suport tècnic i
dels acords sobre compensació econòmica per aquest suport
i per la utilització de personal i de mitjans tècnics distints dels
serveis oficials de la Comunitat Autònoma a què es refereixen
els apartats 2 i 3 de l'article 61 ja esmentat d'aquesta Llei.

5. Es tipifica també com a infracció l'impagament
dels preus o de les tarifes corresponents per l’ús dels serveis
prestats en els centres, els serveis i els establiments sanitaris
pertanyents al sistema públic sanitari de Balears, quan sigui
pertinent cobrar-los legalment.

La qualificació serà lleu, si l'impagamenl no
ultrapassa les 500.000,- ptes., serà greu si excedeix de
500.000,- ptes. i no excedeix dels 10 milions; i serà molt greu
si sobrepassa aquesta quantitat.

Quan es produeixin les infraccions a què es refereix
aquest apartat, la sanció s'imposarà sense perjudici de les
reclamacions corresponents de la quantitat impagada.

6. Als efectes que es determinen a l'article 35 de la
Llei General de Sanitat, apartat b), paràgrafs 4t. i 5è., i també
a l’apartat c), paràgrafs 4t., 5é i 6è, es consideren autoritats
sanitàries els òrgans de govern de la Comunitat Autònoma de
Balears, els càrrecs directius de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, els òrgans superiors de direcció i govern del
Servei Balear de la Salut, inclosos els de les àrees de salut i els
funcionaris tècnics sanitaris que en l'exercici de les seves
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funcions sanitàries formulin requeriments específics,
solAlicitin dades, informació, colAlaboració o duguin a efecte
el desenvolupament de funcions de control o inspecció
sanitaris.

7. El Govern balear, a proposta de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, dictarà la normativa de
desplegament en matèria d'infraccions sanitàries i també la
relativa a les funcions d'inspecció dels serveis de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i sobre les
obligacions dels administrats en relació amb el
desenvolupament d'aquelles funcions, les quals seran
realitzades pel personal de la conselleria esmentada que
aquesta designi i en les quals colAlaborarà el personal del
Servei Balear de la Salut quan ho ordeni així la Conselleria.

8. En tots els casos s'ha d'aplicar en aquesta matèria
la legislació estatal de caràcter bàsic.

ARTICLE 63.- Sancions

Les sancions a aplicar a les infraccions sanitàries a
què es refereix l'article anterior seran les establertes a la
legislació estatal que s'hi hagi d'aplicar.

El Govern Balear, a proposta de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, establirà també el procediment
sancionador corresponent, amb les peculiaritats pròpies de
les matèries sanitàries a què es refereix, i també els òrgans
competents per imposar-les i les normes corresponents per
executar-les. 

En tots els casos s'hi ha d'aplicar en aquesta matèria
la legislació estatal de caràcter bàsic.

TÍTOL VII.- DOCÈNCIA I RECERCA
SANITÀRIES

ARTICLE 64.- Docència sanitària

1. La docència pre-graduada, post-graduada i
continuada dels professionals sanitaris disposarà de
l'estructura assistencial del sistema sanitari de les Illes
Balears.

2. Per aconseguir una major adequació en la
formació dels recursos humans necessaris per al
funcionament del sistema sanitari a les Illes Balears, el
Govern ha de vetllar per l'actuació coordinada de les
conselleries en la formació dels professionals de la salut
pública perquè s'integrin en les estructures dels serveis del
sistema sanitari de les Illes Balears.

TÍTOL VIII.- L'INSTITUT D'ESTUDIS DE LA
SALUT

ARTICLE 65.- Naturalesa, objecte i estructura

1. Es constitueix l'Institut d'Estudis de la Salut com
un organisme autònom administratiu del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrit a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

2. L'Institut d'Estudis de la Salut és l'organisme de
suport científic i tècnic a les Illes Balears de les conselleries
del Govern de la Comunitat Autònoma, del Servei Balear de
la Salut, dels consells insulars i dels ajuntaments, en les
matèries objecte d'aquesta Llei, sense perjudici de les
competències en la matèria que puguin correspondre a altres
entitats o administracions públiques.

3. L'estructura, l'organització i el règim de
funcionament de l'Institut d'Estudis de la Salut s'establiran
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries mitjançant
decret del Consell de Govern.

4. L'Institut d'Estudis de la Salut desenvoluparà les
seves funcions en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears i amb altres institucions i entitats amb competències
de docència i recerca en ciències de la Salut i que tenguin
incidència en matèria de salut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

El Servei Balear de la Salut executarà les
competències de gestió de les prestacions sanitàries de la
Seguretat Social quan siguin transferides a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que el Consell
de Govern disposi sobre la matèria a proposta de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

A aquest efecte, des del moment de la transferència,
els béns, els drets, els serveis i el personal dependents de les
entitats gestores de la Seguretat Social corresponents
s'incorporaran orgànicament i funcionalment al Servei Balear
de la Salut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

1. L'ordenació territorial sanitària de Balears és
l'establerta pel Decret 34/1987, de 21 de maig, d'Ordenació
Sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel
Decret 122/1987, de 30 de desembre, que l'aprova
definitivament, en els quals s'estableixen i delimiten
territorialment les àrees de salut, els sectors sanitaris i les
zones bàsiques de salut de Balears.

2. Les modificacions que se'n puguin plantejar s'han
de realitzar segons el que disposi sobre la matèria el Govern
balear, a proposta de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, havent escoltat els ajuntaments afectats.

3. La determinació de l'hospital que per la seva alta
tecnologia es qualifiqui com a hospital de referència per a tota
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la dels hospitals
generals de referència per a cada àrea de salut, la dels
hospitals de referència per a cada sector sanitari, si n'era el
cas, la del centre sanitari local que es qualifiqui com a centre
de salut de la zona bàsica de salut corresponent i també la
determinació del lloc on s'hagin d'ubicar, serà realitzada per
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, havent escoltat els
ajuntaments afectats.

4. En tots els casos, tant per als de caràcter públic
com per als de caràcter privat, s'haurà de comptar amb
l'autorització de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
per a la construcció, la modificació i la posada en
funcionament dels centres, els serveis i els establiments
sanitaris, la construcció o la modificació dels quals no podrà
iniciar-se sense l'autorització de la conselleria, que tindrà
caràcter provisional. A més, no podran entrar en funcionament
fins que no comptin amb l'autorització definitiva de la
conselleria, per a la qual cosa, una vegada acabats les obres o
treballs de construcció o modificació, ho hauran de comunicar
a la Conselleria i, al mateix temps, solAlicitar la inscripció del
centre, servei o establiment sanitari en el registre a què es
refereix l'article 57, apartat 1, paràgraf i) de la present Llei.

El Govern balear, a proposta de la Conselleria,
dictarà la normativa per solAlicitar, tramitar i resoldre les
autoritzacions a què fa referència aquest apartat.

5. L'ordenació territorial a què es refereix l'apartat 1
de la present disposició addicional no s'ha d'aplicar als serveis
oficials farmacèutics i als serveis oficials veterinaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per als quals regiran
les demarcacions territorials que s'estableixin a les normes
específiques dictades pel Govern Balear, a proposta de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
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El Servei Balear de la Salut, a mesura que ho
disposi així la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
assumirà les competències, les funcions, els centres, els
serveis i els establiments que es dediquen a matèries
sanitàries, siguin assistencials, siguin de docència, recerca,
estudi, educació, promoció de la salut, prevenció de
malalties, informes, dictàmens i assessorament, laboratoris
de salut pública, laboratoris assistencials i d'anàlisis
clíniques i, en general, de tots els que es dediquin a activitats
de caràcter sanitari públic, dins l’àmbit de la salut esportiva,
laboral, mental, ambiental i d'higiene alimentària, de
planificació i orientació familiar, i totes les altres que
tendeixin a protegir, defensar, prevenir, curar, rehabilitar i
millorar la salut de la població de Balears, que pertanyin a
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o a les administracions públiques intracomunitàries,
i també els que en el futur es creïn per aquestes o que es
transfereixin des d'altres administracions públiques a la de
la nostra Comunitat Autònoma. En conseqüència, s'han
d'integrar en el Servei Balear de la Salut, sense perjudici de
qui en sigui el titular i de les competències compartides o
concurrents que puguin donar-se amb altres organismes,
entitats i administracions públiques, en el qual cas el Govern
balear, a proposta de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social i havent escoltat els organismes i les administracions
públiques afectades, aprovarà les mesures oportunes de
coordinació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

1. Als efectes prevists a l'article 57, apartat 1,
paràgraf k), i a l'article 58, apartat 1, paràgrafs ll) i m), s'han
de dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a
organitzar
el serveis oficials a què es refereixen i també per a
coordinar-los amb els equips d'atenció primària de les àrees
de salut per millorar la salut pública i prestar el suport tècnic
que, si n'és el cas, poden necessitar els ajuntaments que el
solAlicitin. La implantació dels serveis esmentats es
desenvoluparà a mesura que ho permetin les disponibilitats
pressupostàries. Així mateix, el personal farmacèutic i
veterinari que s'integri en aquests serveis es regirà per la
normativa específica que es dicti en virtut del que es
determina a l'article 2n. de la Llei de la Funció Pública de
Balears i a la present Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

1. Les places del Cos Facultatiu Superior, Escala
Sanitària, i del Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de Balears
procedents de la integració en els dits cossos de metges i
practicants titulars respectivament, s'adscriuran al Servei
Balear de la Salut i tindran des del momlent que s'hagin
inscrit la consideració de places d'Equip d'Atenció Primària
a tots els efectes, pertanyents al Servei Balear de la Salut.

2. Les places procedents del Cos de Comares
Titulars es reconvertiran en raó de la regulació de la
participació d'aquestes en els Equips d'Atenció Primària, als
quals podran o no adscriure's, ateses les característiques
peculiars dels serveis que prestin i la necessitat d'aquests que
es produeixi en els equips esmentats.

3. L'establert en aquesta disposició addicional
s'aplicarà sens perjudici del que es determina a la disposició
transitòria tercera d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Als efectes que estableix l'article 35 d'aquesta Llei
es disposa:

1. A mesura que es vagin posant en funcionament

a les zones bàsiques de salut els equips d'atenció primària
corresponents, es produirà l'agrupació de tots aquells partits
mèdics compresos en cada zona bàsica de salut en un únic
partit mèdic, coincident amb el límit geogràfic d'aquesta. Tot
això s'ha d'aplicar també als partits sanitaris corresponents a
practicants titulars i a comares titulars.

2. Així mateix, en desenvolupar els serveis oficials
farmacèutics i veterinaris de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i a mesura que es posin en funcionament aquest
serveis, s'aniran extingint els actuals partits sanitaris
corresponents a farmacèutics i veterinaris titulars i les places
d'interventors sanitaris per a indústries i establiments de
l'alimentació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

1. La integració dels centres, els establiments i els
serveis sanitaris a què es refereix la disposició addicional
tercera en el Servei Balear de la Salut s'efectuarà com a
màxim en el termini de dos anys des de l'aprovació d'aquesta
Llei, si pertanyen a organismes dependents de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, previ l'acord
a aquest efecte del Consell de Govern, a proposta de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i en els termes que
aquest acord estableixi.

2. La integració de centres, establiments i serveis
sanitaris que no pertanyin a la Comunitat Autònoma es
produirà en els terminis i les condicions que estableixin els
acords i les disposicions per les quals se'n produeixin la
transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

1. Als efectes que determina la Disposició addicional
cinquena, la integració de les places a què es refereix en els
equips d'atenció primària es durà a terme a mesura que
aquests equips siguin creats per l'administració competent.

2. Mentre no es produeixin les transferències de les
competències sanitàries gestionades per la Seguretat Social de
la Comunitat Autònoma de Balears, la integració d'aquestes
places en els equips d'atenció primària que es vagin posant en
funcionament es durà a terme de la manera que s'estableixi a
les disposicions que a aquest efecte dicti el Govern balear. Els
funcionaris que les ocupin en propietat amb destinació
definitiva en el moment que es posin en funcionament aquests
equips tindran, en tots els casos, el dret d'opció a incorporar-
s'hi o no; si opten per la incorporació, la plaça passarà a ser
automàticament plaça d'equip d'atenció primària a tots els
efectes; si opten per no incorporar-s'hi, continuaran
transitòriament en la situació administrativa en què es trobin,
però tan aviat com quedi vacant per qualsevol circumstància
passaran a integrar-se corn a places de l'equip d'atenció
primària a tots els efectes.

3. Es faculta el Govern Balear a dictar les diposicions
que regulin l'adscripció al Servei Balear de la Salut de les
places referides i del personal que les acompleix. En aquesta
regulació s'haurà de tenir en compte que, a mesura que
aquestes places i el personal que les acompleixi quedin
incorporats als equips d'atenció primària, les condicions del
seu règim funcionarial en tots els aspectes, tant els retributius
com els de prestació dels seus serveis professionals, han de ser
totalment homogènies amb les que tengui la resta de personal
equivalent dels equips d'atenció primària als qual s'incorporin.
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També es faculta el Govern balear a dictar les
normes que siguin necessàries per a regular-ne l'adscripció
al Servei Balear de la Salut, el qual podrà reconvertir les
places vacants existents, amb el fi d’adaptar-se a les
necessitats que es plantegin en relació amb els serveis
professionals que els són propis a l'àmbit del Servei
esmentat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

1. El personal que s'adscriu al Servei Balear de la
Salut procedent d'altres organismes de les administracions
públiques intracomunitàries mantindrà els mateixos nivells
retributius que tengui reconeguts en el moment de
l'adscripció efectiva al Servei o integració en ell, excepte que
l'adscripció a aquest s'hagi realitzat de manera voluntària,
sense perjudici del que s'estableix en els apartats 2, 3 i 4 de
l'article 46 d'aquesta Llei.

2. Quan es transfereixin a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears les competències en matèria sanitària
gestionades per la Seguretat Social, el règim jurídic del
personal transferit continuarà essent l’establert per la
legislació específica que com a personal de la Seguretat
Social se li hagi d'aplicar, sense perjudici del que es
determina a l'article 46, apartat 2 d'aquesta Llei quant a la
legislació especifica del personal sanitari, i en els apartats 3
i 4 de l'article esmentat, si n'és el cas.

3. Mentre no s'hagin transferit a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears les competències a què es
refereix l'apartat anterior, el nomenament del coordinador
sanitari dels
equips d'atenció primària que l'administració competent vagi
creant i posant en funcionament es durà a terme per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social d'acord amb l'entitat
gestora de la Seguretat Social competent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

1. El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears establirà amb els consells insulars i els
ajuntaments que disposin de centres, serveis i establiments
sanitaris, els convenis pertinents per a transferir-los.

2. Als efectes prevists en l'apartat anterior en el
termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei es constituiran les comissions mixtes pertinents per
acordar el procés específic d'adscripció funcional i de
transferències entre els consells insulars o els ajuntaments
titulars de centres, serveis i establiments sanitaris afectats i
l’Administració de la Comunitat Autònoma. Es constituirà
una comissió per cada entitat afectada, segons les previsions
establertes a la Llei General de Sanitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

1. El Servei Balear de la Salut assumirà
gradualment les funcions que se li encomanin en aquesta
Llei.

2. Per això el Consell de Govern, a proposta de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, decidirà
l'adscripció dels òrgans i els serveis dependents d'aquest que
desenvolupen funcions que en aquesta Llei s'atribueixen al
Servei Balear de la Salut i també els mitjans materials,

personals i econòmics corresponents. També adscriurà els
centres, els serveis i els establiments sanitaris dels Consells
Insulars i dels Ajuntaments a mesura que es produeixin els
acords corresponents amb les entitats esmentades, tant per a
adscripció funcional al Servei com per a transferència a
aquest, si n'era el cas.

3. El Pla de Salut de Balears s'establirà i es
desenvoluparà una vegada que el Servei Balear de la Salut
compti amb els mitjans personals, materials i econòmics
corresponents a la integració o adscripció, si més no
funcional, de tots els centres, serveis i establiments sanitaris
de les administracions públiques intraautonòmiques de
Balears, sens perjudici del que a aquest efecte es pugui
establir en la normativa estatal que hi sigui d'aplicació també
a la nostra Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. A mesura que s'adscriguin al Servei Balear de la
Salut els centres, els serveis i els establiments sanitaris a què
es refereix aquesta disposició transitòria, amb els seus
corresponents mitjans econòmics, personals i materials, aquest
Servei se subrogarà en la titularitat dels contractes, els
convenis, els concerts i qualssevol altres negocis i relacions
jurídiques que resultin afectades per aquesta adscripció, en els
termes que s'estableixin en els acords per a la transferència o
l'adscripció funcional, si n'era el cas, d'aquells al Servei
esmentat.

5. Així mateix, l'Institut d'Estudis de la Salut se
subrogarà en els concerts i els convenis que, sobre docència
o recerca en ciències de la salut o que tenguin incidència en
matèria de salut, hagi subscrit el Govern amb la Universitat de
les Illes Balears i amb altres institucions o entitats amb
competències en les matèries esmentades.

6. Mentre no es creï l'esmentat Institut d'Estudis de
la Salut serà el Servei Balear de la Salut l'organisme que se
subrogarà en els concerts o convenis a què fa referència el
paràgraf anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA

1. Mentre no s'hagi enllestit el traspàs de
competències en matèria de sanitat, mitjançant l'assumpció
definitiva per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
les funcions, els centres, els serveis i els establiments que
gestionen i executen dins el seu àmbit territorial les
competències sanitàries de la Seguretat Social, les actuacions
que en aquesta matèria s'atribueixin al Servei Balear de la
Salut en aquesta Llei es realitzaran de manera coordinada amb
la xarxa sanitària de la Seguretat Social, a través de la
comissió corresponent a què es refereix la disposició
addicional sisena, apartat 2, de la Llei 14/1986, General de
Sanitat.

2. Les funcions d'aquesta comissió es desenvoluparan
mitjançant la Comissió de Coordinació de l'Assistència
Sanitària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
segons el conveni subscrit el 22 de juny de 1988 entre el
Ministeri de Sanitat i Consum i el Govern Balear.

3. Així mateix, i amb el fi d'aconseguir la major
eficàcia en la gestió del Servei Balear de la Salut, el Govern
Balear podrà establir tots els acords que consideri oportuns
amb qualsevol altra administració pública, bé per coordinar
les seves actuacions en matèria sanitària o per la millora
d'aquestes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA

Als efectes del que es determina a la disposició
addicional quarta de la present llei, es declaren expressament
vigents el contingut dels decrets 152/1989, de 14 de desembre,
i 70/1990, de 28 de juny, pels quals es reestructuren els
serveis oficials farmacèutics i també els decrets 153/1989, de
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14 de desembre, i 71/1990, de 28 de juny, pels quals es
reestructuren els serveis oficials veterinaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions del mateix rang
o inferior, en allò que s'oposin al que es disposa en la present
Llei.

De manera concreta, queden derogats els decrets
34/1987, de 21 de maig, d'Ordenació Sanitària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 122/1987,
excepte en la delimitació territorial que s'hi conté, la qual
estableix les demarcacions de les Zones Bàsiques de Salut,
dels Sectors Sanitaris i de les àrees de Salut de Balears que
es declaren expressament vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Govern balear a dictar les disposicions
pertinents i a adoptar les mesures necessàries per a
l'execució i el desplegament d'aquesta Llei, fins i tot
l'assignació a aquests efectes de nous recursos pressupostaris
mentre resultin necessaris per a això.

A la seu del Parlament, a 23 de juliol de11992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la Llei de comunitats balears assentades fora de la
Comunitat Autònoma, aprovada en el Ple de la Cambra, en
sessió celebrada dia 15 de juliol del 1992.

Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
LLEI DE COMUNITATS BALEARS

ASSENTADES FORA DEL TERR1TORI DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels temes bàsics de la nostra història
contemporània és l'emigració, començada primer
minoritàriament a partir de finals del segle XVIII i
intensificada amb posterioritat fins a arribar a ser un
fenomen pràcticament massiu a finals del segle XIX i al
principi del XX.

Emigració a Amèrica, Algèria, França, Alemanya
i a d'altres indrets al llarg de distintes etapes i amb
especificitats com és ara la presència de formenterers a
Uruguai i Cuba; de menorquins a Florida, Algèria, Argentina
i Cuba; d'eivissencs a Argentina, Algèria i Cuba; de
mallorquins a Puerto Rico, Argentina, Cuba, Uruguai, Xile,
Veneçuela i República Dominicana, entre d'altres països.

També es constata l'emigració de ciutadans de les
Illes Balears, en diverses èpoques, a Barcelona, Madrid i
d'altres llocs de la Península.

Les limitacions del sistema productiu agrari, l'escàs
desenvolupament industrial i el fort increment demogràfic
foren les causes de l'emigració massiva de les Illes Balears
en els segles XIX i XX. Els recursos econòmics provinents

dels emigrants foren, en bona part, invertits a les Illes i
contribuïren al desenvolupament de les societats insulars.
L'emigració, com a fenomen massiu, desapareix
progressivament a les Illes Balears a partir dels anys
cinquanta. La causa fou el canvi social i econòmic generat pel
turisme de masses que incrementà el sector terciari i modificà
radicalment l'estructura socioeconòmica de les Illes. Des
d'aleshores les Illes han passat a ser centre receptor
d'immigrants.

De la passada època d'emigració massiva, en queden
comunitats, sobretot, a Amèrica i França, en situacions socials
molt diverses, que mantenen lligams familiars i sentimentals
amb la terra insular d'origen.

Els emigrants de les Illes Balears han duit a terme
una activitat associativa i han editat llibres, revistes i periòdics
a Cuba, l'Argentina, Uruguai, Puerto Rico, Barcelona i
Madrid. Malgrat la desaparició del corrent migratori massiu
les comunitats d'antics emigrants mantenen encara
associacions i publicacions, particularment a Amèrica llatina
i a França.

L'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears estableix: “1.- Les comunitats balears establertes fora
del territori de la Comunitat Autònoma podran solAlicitar com
a tals
el reconeixement de la seva personalitat d'origen, entesa com
el dret a colAlaborar en la vida social i cultural de les Illes i a
compartir-la. Una llei del Parlament de les Illes Balears
regularà, sense perjudici de les competències de l'Estat, l'abast
i el contengut del reconeixement esmentat que, en cap cas, no
comportarà la concessió de drets polítics.

2.- La Comunitat Autònoma podrà solAlicitar de
l'Estat espanyol que, per tal de facilitar la disposició anterior
celebri, quan així pertoqui, els tractats internacionals
pertinents.”

La present llei, en compliment d'aquest mandat
estatutari, regula el reconeixement de la personalitat d'origen
a les comunitats balears i als mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers residents fora de les Illes Balears, i
desplega el contengut del dret que això comporta. Així
mateix, es creen el Consell de Comunitats Balears, com a
òrgan de caràcter consultiu per exercir funcions
d'assessorament a les institucions de la Comunitat Autònoma
en el compliment de les finalitats que s'hi estableixen, i el
Registre de comunitats balears assentades fora de les Illes
Balears, com a instrument a través del qual la Comunitat
Autònoma es relacionarà amb els emigrants de les Illes
Balears existents arreu del món. A la vegada, la present llei
preveu el desplegament reglamentari pertinent.

Per tal de relacionar les Illes Balears amb els seus
emigrants i descendents; enfortir els llaços de germanor;
atendre els problemes socials i econòmics de l'emigració; i
promoure l'aprenentatge, la conservació i la difusió de la
llengua i cultura de les Illes, el Parlament de les Illes Balears
aprova la present llei.

TÍTOL I.- DEL RECONEIXEMENT DE
L'ORIGEN BALEAR DE LES COMUNITATS
ASSENTADES FORA DEL TERRITORI DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA.

ARTICLE 1.

Als efectes d'aquesta llei, tindran la consideració de
“balear” els ciutadans no residents a les Illes Balears oriünds
d'aquesta Comunitat i els seus descendents i també els qui
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hagin tingut a Balears veïnatge administratiu i se sentin
vinculats a les seves gents, a la seva història, a les seves
tradicions i a la seva cultura.

ARTICLE 2.

1.- Són comunitats balears als efectes d'aquesta llei:

a) Les associacions i els centres socials legalment
reconeguts, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia en el territori en el qual es troben assentats, que
tenguin per objecte principal en els seus estatuts el
manteniment de lligams amb les Illes Balears, la seva
història, la seva cultura i la seva llengua.

b) Les associacions a les quals se'ls reconegui
l'origen balear, d'acord amb la present llei.

2.- Podran pertànyer, amb els mateixos drets, a les
comunitats balears a què es refereix l'apartat anterior, si així
ho estableixen els seus estatuts, a més dels nascuts a les Illes
Balears, els cònjuges i els seus descendents, els qui hagin
tingut veïnatge administratiu en aquesta comunitat i els qui,
per les circumstàncies que siguin, se sentin vinculats a la
seva cultura, llengua, tradicions i història.

3.- Per assolir el reconeixement de comunitat balear
les associacions hauran de:

a) Incloure a la seva denominació els mots “Illes
Balears” o els de “Mallorca”, “Menorca”, “Eivissa” o
“Formentera” o alguns dels seus derivats.

b) Tenir una estructura interna i un funcionament
democràtics.

ARTICLE 3.

1.- Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs o
formenterers residents fora d'aquesta comunitat autònoma i,
així mateix, les associacions i els centres socials en què
s'agrupin, tindran dret al reconeixement del seu origen
balear.

2.- El reconeixement de l'origen balear d'acord amb
aquesta llei comporta el dret dels balears residents fora del
territori de la Comunitat Autònoma i, així mateix, de les
comunitats en què s'agrupin, a colAlaborar i a participar en la
vida social i cultural del poble balear.

ARTICLE 4.

El Govern promourà la participació i la
colAlaboració en la vida social i cultural dels balears no
residents i, així mateix, de les comunitats vàlidament
reconegudes i, amb aquest fi, es crearan els canals que
permetin i facilitin una comunicació recíproca i un suport
mutu.

ARTICLE 5.

1.- El reconeixement de l'origen balear de les
persones físiques no requereix acte administratiu.

2.- Les comunitats aconseguiran el reconeixement
del seu origen balear per resolució de la Conselleria Adjunta
a la Presidència, prèvia la solAlicitud de les interessades
presentada a aquest efecte, acompanyada de la documentació
que reglamentàriament es determinarà. El reconeixement

donarà lloc a la inscripció en el Registre de Comunitats
Balears assentades fora del territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3.- Contra la denegació del reconeixement podrà
interposar-se el recurs establert a la Llei de Procediment
Administratiu i d'altres disposicions d'aplicació general.

ARTICLE 6.

El Govern promourà la participació dels balears no
residents, així com de les seves comunitats vàlidament
reconegudes, en la vida social i cultural. Amb aquesta
finalitat:

a) Crearà llaços de recíproca comunicació i suport
entre la Comunitat Autònoma i les comunitats balears
assentades fora del seu territori que facin real i efectiva la
participació d'aquestes en la vida social i cultural de les Illes
Balears.

b) Promourà la celebració de convenis i acords de
colAlaboració amb altres comunitats autònomes dins els termes
establerts a l'article 17 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

c) SolAlicitarà, si n'és el cas, de l'Estat que, als tractats
i convenis internacionals que se celebrin s'adoptin les
previsions oportunes per facilitar l'establert a l'article 8 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

TÍTOL II.- ABAST I CONTINGUT DEL
RECONEIXEMENT BALEAR

ARTICLE 7.

El reconeixement de l'origen balear a les comunitats
a què es refereix l'article 2 d'aquesta llei els concedirà els drets
següents:

1.- Rebre informació de quantes disposicions i
resolucions adoptin el Govern, el Parlament i els Consells
Insulars, en matèries específicament reconegudes com a
d'interès de les comunitats balears als seus estatuts.

2.- Compartir la vida social i cultural balear i
colAlaborar en la seva difusió tant en el territori balear, com a
l'àmbit de la comunitat que obtingui el reconeixement.

3.- Informar en les actuacions dels òrgans de govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre temes
relacionats amb els emigrats.

ARTICLE 8.

El reconeixement de l'origen balear als ciutadans i a
les comunitats a què es refereixen els articles 1 i 2 d'aquesta
llei comporta, en l'ordre sociocultural i en els mateixos termes
que per als residents a les Illes Balears i les seves
associacions, en la forma que reglamentàriament es determini,
els drets següents:

1.- Gaudir de les biblioteques, els museus, els arxius,
els recursos, les exposicions i d'altres centres culturals
dependents de la Comunitat Autònoma.

2.- Accedir als serveis de caràcter social, cultural i
esportiu, promoguts o gestionats per la Comunitat Autònoma,
especialment els destinats a la joventut.

3.- ColAlaborar, en el marc de les competències
atribuïdes a la Comunitat Autònoma, en els mitjans de
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comunicació social i en les emissions de televisió adreçats
als balears de dins i de fora les Illes Balears.

4.- Participar en l'impuls i la difusió de les activitats
culturals i dels espectacles destinats a preservar i fomentar
la cultura, la llengua i les tradicions de les Illes Balears.

ARTICLE 9.

El Govern fomentarà a través de les comunitats
balears i amb la colAlaboració, si n'era el cas, de les
institucions especialitzades:

1.- La creació de publicacions especialment
dirigides als balears residents fora de les Illes Balears.

2.- Les comunitats balears vàlidament reconegudes
seran canal prioritari per a la difusió d’aquestes publicacions
i edicions, quan siguin de caràcter gratuït.

3.- L’organització de serveis didàctics i
audiovisuals enfocats al coneixement de la llengua, la
cultura, la història i les tradicions balears, que facilitin a les
dites comunitats l'organització de cursos i d'activitats amb
aquesta finalitat expressa.

4.- Les informacions i gestions necessàries a
l'objecte del reconeixement dels drets a l'àmbit de la
seguretat social i l'acció social.

ARTICLE 10.

El Govern organitzarà, a través de les comunitats
balears, la realització d’activitats que facilitin el
coneixement de la nostra cultura fora del territori de la
Comunitat Autònoma i garantirà l'adquisició, amb destinació
a les comunitats balears, d’un fons editorial tendent a
facilitar el coneixement de la història, l’art, la llengua, les
tradicions i la realitat social de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.

ARTICLE 11.

En el marc de la cooperació social i cultural amb les
comunitats balears, el Govern fomentarà, dins les seves
competències, la producció, la distribució i l'intercanvi de
programes de ràdio i televisió.

ARTICLE 12.

En el marc de les competències de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Govern promourà també
amb les comunitats balears cursos o cicles monogràfics, així
com programes d'investigació sobre la història, les
tradicions, la cultura, la llengua o d'altres temes d'interès per
a la Comunitat Autònoma de les llles Balears.

ARTICLE 13.

El Govern propiciarà la presència de representants
de les comunitats balears inscrites a l'empara d'aquesta llei
en els consells o instituts de la Comunitat Autònoma
relacionats amb la seva activitat.

TÍTOL III.- EL CONSELL DE COMUNITATS
BALEARS

ARTICLE 14.

Per complir els fins establerts en la present llei, es
crea, amb caràcter consultiu, el Consell de Comunitats
Balears, que exercirà, en la forma que reglamentàriament
s'estableixi, funcions consultives i d'assessorament a
l'Administració de la Comunitat Autònoma en relació amb

les actuacions realitzades en aplicació de la present llei.

ARTICLE 15.

1.- Són membres del Consell de Comunitats Balears:

a) President: el President del Govern.

b) Vicepresident: el Conseller adjunt a la Presidència.

c) Un representant de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

    Un representant de la Conselleria de Treball i
Transports.

    Un representant de la Conselleria de Turisme.
    Un representant de cada un dels Consells Insulars.

d) Un representant per cada una de les comunitats
inscrites a l'empara d'aquesta llei elegits per aquestes.

e) Hi actuarà com a secretari un funcionari de la
Conselleria Adjunta a la Presidència, nomenat a l'efecte, amb
veu però sense vot.

2.- En el si del Consell es constituirà una Comissió
Permanent elegida per aquell, les funcions i la composició de
la qual seran objecte de desplegament reglamentari.

ARTICLE 16.

El Consell de Comunitats Balears elaborarà una
memòria anual en la qual es donarà compte de l'aplicació de
la present llei i suggerirà al Govern l'adopció de mesures
convenients per al millor compliment dels objectius i dels fins
que s'hi determinen.

TÍTOL IV.- DEL REGISTRE DE COMUNITATS
BALEARS

ARTICLE 17.

1.- Es crea el Registre de Comunitats Balears adscrit
a la Conselleria adjunta a la Presidència, que serà públic i que
tindrà per objecte la inscripció de les comunitats que hagin
obtingut el reconeixement del seu origen balear. Hi han de
constar, a més de les dades d'identificació que es determinin
reglamentàriament, els estatuts i els òrgans rectors de les
comunitats i, si n'era el cas, les modificacions que s'hi
produeixin.

2.- L'organització i el funcionament d'aquest seran
regulats reglamentàriament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.

Per complir l'establert en la present llei, s'habilitarà
una partida específica en el pressupost ordinari de despeses de
la Conselleria Adjunta a la Presidència dins els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

S'autoritza el Govern a dictar les normes de
desplegament reglamentari de la present llei.
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

La present llei entrarà en vigor l’endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

I perquè així consti, expedesc la present certificació
als efectes pertinents, amb el Vist-i-Plau del Molt Hble. Sr.
President del Parlament, a la seu de la Cambra, a vint-i-u de
juliol del mil nou-cents noranta-dos.

A la Seu del Parlament, a 21 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les llles Balears, en

reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 2457/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
solAlicita compareixença de l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de referència
per tal de celebrar sessió informativa sobre les despeses del
viatge de la Consellera de Cultura, Educació i Esports i
membres de la seva Conselleria a Washington i New York per
assistir a la inauguració de la mostra d'art Rutes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 2458/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita compareixença de l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de referència
per tal de celebrar sessió informativa sobre la continuïtat de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 2459/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita compareixença de l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de referència

per tal de celebrar sessió informativa sobre la reforma del
polisportiu Prínceps d'Espanya.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 2475/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble Sra. Consellera de Cultura, Educació
i Esports davant la Comissió de referència per tal de celebrar
sessió informativa sobre previsions sobre el Museu Etnològic
de Muro.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2476/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble Sra. Consellera de Cultura, Educació
i Esports davant la Comissió de referència per tal de celebrar
sessió informativa sobre la nova seu per a la Biblioteca
Pública de Palma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El Presidenl del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 2485/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de
l'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social davant la
Comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa
sobre previsions d'ordenació sanitària de la CAIB en relació
amb la construcció de nous hospitals públics a les Illes Balears
i transferència dels centres sanitaris al Consell Insular de
Mallorca.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 14 de juliol del 1992 admeté a tràmit l'escrit
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RGE núm 2486/92 de petició d'aplicació de l'article 175.1,
presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el
qual se solAlicita que el President de la Comissió d'Economia
recapti la presència del responsable del Govern en matèria
de política firal per tal d'informar sobre la situació actual de
l'entitat IFEBAL després dels darrers fracasos en
l'organització de fires i de les notícies constants sobre la
possible dissolució de l'entitat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Mesa del Parlamelll de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 28 de juliol del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 2550/92, presentat per tres Diputats
membres de la Comissió d'Economia adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença del membre del Govern responsable polític de
l'entitat IFEBAL davant la Comissió de referència per tal de
celebrar sessió informativa sobre la dimissió del gerent
d'IFEBAL, Sr. Antoni Peña.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s’admeten a tràmit les interpelAlacions tot seguit
especificades.

InterpelAlació a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a transferències als consells
insulars en matèria de cultura, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE mim 2484/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a
ampliació de la xarxa hospitalària a l'illa de Mallorca,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE mim
2498/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula a l'Honorable Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports la següent interpelAlació per tal que sigui
debatuda en el Ple de la Cambra.

Transferències als consells insulars en matèria de
cultura.

InterpelAlació:

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla
l'Honorable Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports
sobre les previsions legislatives per tal que els consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
assumeixin, dins el seu àmbit territorial, la funció executiva i
la gestió, d'acord amb les disposicions de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears, en matèria de “Patrimoni
arqueològic, històric, artístic i monumental, arxius i
biblioteques, museus, conservatoris i belles arts” (art. 39.6) i
"Foment de la cultura" (art. 39.17).

Palma, 10 de juny del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que preveu l'article 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de
la Cambra.

Ampliació de la xarxa hospitalària a l’illa de
Mallorca.

L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, a l'art.
11.7, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma el
desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de
“coordinació hospitalària, la de Seguretat Social inclosa”.
D'altra banda, la Llei general de sanitat (14/1986, de 25
d'abril) fixa la normativa estatal bàsica que, per imperatiu
constitucional, ha de ser tenguda en compte a tota l'ordenació
sanitària autonòmica.

La Comunitat Autònoma compta amb un Pla Director
d'ordenació sanitària (1987) i amb el Projecte de Llei del
servei balear de salut, a punt de ser aprovat pel Parlament. A
més a més, en matèria d'ordenació sanitària els consells
insulars tenen, d'acord amb l'art. 39.26 de l'Estatut
d'Autonomia, facultat d'assumir la funció executiva i la gestió
en matèria de “coordinació hospitalària, la de Seguretat Social
inclosa”.

Atès que la Llei general de sanitat atorga un paper
fonamental a les comunitats autònomes en matèria d'ordenació
sanitària és necessari que la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la CAIB manifesti quines són les seves previsions en
matèria d'ampliació de la xarxa bospitalària, de manera
particular en relació amb l'illa de Mallorca.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
formula a l'Honorable Sr. Conseller de Sanitat Social la
següent interpelAlació:
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“Previsions d’ampliació de la xarxa hospitalària a
l’Illa de Mallorca”.

Palma, 3 de juliol del 1992.
El Portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a quantitats
transferides de la Junta d'Aigües a l'IBASAN, formulada pel
Diputat Hble Sr. Francesc Obrador del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2468/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la data
prevista per a l'aprovació del Decret que segons Llei 9/91 ha
de regular les indemnitzacions per a les instalAlacions i
inversions realitzades pels ajuntaments, formulada pel
Diputat Hble Sr Francesc Obrador del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2469/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a imports dels
ingressos deguts a la Llei reguladora del cànon de
sanejament d'aigües, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Obrador del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2470/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a imports
abonats per la Junta d'Aigües als ajuntaments que suporten
les costes de depuració, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Obrador del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2471/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a valoració
del compliment de les obligacions fiscals derivades de la Llei
9/91, formulada pel Diputat Hble Sr. Francesc Obrador del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2472/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recursos,
declaracions i solAlicituds que s'han presentat respecte a la
Llei 9/91, reguladora del cànon de sanejament d'aigües,
formulada pel Diputat Hble Sr. Francesc Obrador del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2473/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a solAlicituds
d'indemnització pels costs de depuració d'acord amb el
Decret 25/1992, formulada pel Diputat Hble Sr. Francesc
Obrador del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2474/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a visitants a
l’Expoibiza, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2489/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a problemes
a l'Expoibiza amb els guardes jurats, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 2490/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a falta de
llicència municipal a l'Expoibiza, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamenlari PSM I EEM. RGE

núm. 2491/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
i pèrdues a la fira d'Expoibiza, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2492/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsions
per a Expomenorca, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2493/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
transformació d'IFEBAL en empresa pública, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 2494/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a condicions en
què la societat Capital Risc ha concedit un crèdit a la societat
Bon Sossec, formulada pel Diputat Hble Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2496/92.

D'acord amb allò que estableix l'articie 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Quantitats transferides de la Junta d'Aigües a
l'IBASAN.

Quines quantitats i partides i amb quins conceptes ha
transferit la Junta d'Aigües a l'IBASAN des de l’1 de gener de
1992 fins al dia d'avui.

Quins crèdits, especificant concepte, quantitats i data,
ha solAlicitat l'IBASAN? A quines entitats financeres s'han
demanat?

Palma, 23 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Data prevista per a l'aprovació del Decret que segons
Llei 9/91 ha de regular les indemnitzacions per a les
instalAlacions i inversions realitzades pels ajuntaments. 

Per a quina data està prevista l'aprovació del decret
que, segons la Llei 9/91, ha de regular les indemnitzacions per
a les instalAlacions i inversions realitzades pels ajuntaments?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
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Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del

Parlament de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern
de la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Import ingressos deguts a la Llei reguladora del
cànon de sanejament d’aigües.

Quin és l'import ingressat pel cànon i quin és el
preu mig del cànon per m3 subministrat dins el període
01.01.92 fins al dia d'avui?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del

Parlament de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern
de la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Imports abonats per la Junta d'Aigües als
ajuntaments que suporten les costes de depuració.

Quins imports ha abonat fins avui la Junta d'Aigües
als ajuntaments o empreses que suporten les costes de
depuració?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del

Parlament de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern
de la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les
quals solAlicita resposta per escrit.

Valoració del compliment de les obligacions fiscals
derivades de la Llei 9/91?

Com valora el Govern de la Comunitat Autònoma
el compliment per part de les empreses subministradores
d'aigua de les obligacions fiscals derivades de la Llei 9/91,
reguladora del cànon de sanejament d'aigües?

Com valora el Govern de la Comunitat Autònoma
el compliment per part dels usuaris i consumidors de les
obligacions fiscals derivades de la Llei 9/91, reguladora del
cànon de sanejament d'aigües?

Com valora el Govern de la Comunitat Autònoma

el compliment per part de la Junta d'Aigües de les seves
obligacions d'acord amb la Llei que regula el cànon de
sanejament d'aigües?

Quins crèdits, especificant concepte, quantitats i data,
ha solAlicitat l'IBASAN? A quines entitats financeres s'han
demanat?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Recursos, declaracions i solAlicituds que s'han
presentat respecte a la la Llei 9/91 reguladora del cànon de
sanejament d'aigües?

Quantes declaracions-liquidacions pel cànon s'han
presentat fins el dia d'avui? De quins termes municipals són
aquestes declaracions?

Quants recursos s'han presentat fins al dia d'avui
respecte a l'esmentat cànon? Quants dels presentats s'han
estimat?

Quantes solAlicituds d'exempció de bonificació
subjectiva i bonificació objectiva s'han presentat fins el dia
d'avui? Quantes s'han resolt favorablement?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Francesc Obrador i Moratinos, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

SolAlicituds d'indemnització pels costs de depuració
d’acord amb el Decret 25/1992.

Quants i quins ajuntaments han presentat fins avui la
solAlicitud d'indemnització pels costs de depuració d'acord
amb el Decret 25/1992? A quin import pugen les esmentades
solAlicituds?

Palma, 22 de juny del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Visitants a l'Expoibiza 

Davant les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació de les Illes Balears respecte als problemes
organitzatius i al presumpte fracàs de la fira Expoibiza,
organitzada per IFEBAL,

- És cert que, contràriament a les previsions de
visitants, xifrades en uns 30.000, l'exposició n'ha rebut sols
un 60% del previst?

- Com es fan les previsions de visitants?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Problemes a l'Expoibiza amb els guardes jurats

- És cert que a la fira d'Exoibiza es van produir
problemes entre alguns expositors i els guardes jurats
contractats per IFEBAL, quan aquests darrers van impedir
que alguns expositors abandonassin la fira abans que aquesta
finalitzés?

- És cert que no es comptava tan sols amb la
mínima dotació d'una farmaciola per fer front a un possible
accident, i que sols es va adquirir després de la reclamació
produïda per l'accident d'un jove visitant del recinte?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Falta de llicència municipal a l'Expoibiza

- És cert que la fira Expoibiza no comptava amb la
preceptiva llicència municipal d'obertura?

- És cert que el director d'Expoibiza davant el
requeriment dels informadors sobre la inexistència de la
llicència d'obertura va contestar que era cert, però que
comptaven amb el suport de la Conselleria de Comerç i
Indústria?

- Creu el Govern que el suport d'una conselleria és
suficient com per no demanar la preceptiva llicència
municipal?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:

Ramon Orlila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions i pèrdues a la fira d'Expoibiza

- Amb quants de milions ha estat subvencionada la
fira d'Expoibiza per part del Govern de les Illes Balears?

- Qui es farà càrrec de les previsibles pèrdues
ocasionades per la celebració d'aquesta fira?

- Quants expositors han participat a la fira
d'Expoibiza?

- Quants ho han fet pagant realment el cost de
l'estand que ocupaven?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orlila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de
resposta escrita.

Previsions per a Expomenorca

- Després del resultat de la fira d'Expoibiza, pensa
IFEBAL revisar la recomanació feta al Consell Insular de
Menorca i als industrials menorquins, en el sentit de
considerar d'interès la celebració de la fira Expomenorca?

- Quines previsions realistes de visitants fa IFEBAL
per aquesta fira a Menorca?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Transformació d'IFEBAL en empresa pública.

- És cert que, com informava recentment un mitjà de
comunicació, IFEBAL està en portes d'ésser liquidat per
transformar-se, tal i com ve demanant l'oposició parlamentària
des de fa molts d'anys, en una empresa pública subjecta al
control parlamentari?
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- Per quan es preveu aquesta esperada
transformació?

- És cert que IFEBAL ha començat a aplicar un pla
de reducció de despeses i que la primera actuació ha
consistit en l'abandonament de les oficines actuals?

Palma, 2 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern
de la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Condicions en què la societat Capital Risc ha
concedit un crèdit a la societat Bon Sossec.

Quines són les condicions en què la societat Capital
Risc ha concedit un crèdit a la societat Bon Sossec,
especificant-ne a quin interès i termini devolució?

Palma, 3 de juliol del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 de juliol del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa als convidats
a la festa del Dia de les Illes Balears, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 2520/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
justificació de l'expedient 108/92, formulada pel Diputat Hble
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 2521/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'ampliació
de l’expedient 56/92, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2522/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
generació de crèdit, expedient 49/92, formulada pel Diputat
Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM
.RGE núm. 2523/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
modificació de crèdit a la partida 62000, formulada pel
Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm.
2524/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recaptació
impost general sobre successions i donacions durant
1989,1990 i 1991 a Eivissa i Formentera, formulada pel
Diputat Hble Sr. Francesc Planells del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2529/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recaptació
impost sobre transmissions entre vius durant 1989,1990 i 1991
a Eivissa i Formentera, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Planells del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2530/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recaptació
impost sobre actes jurídics documentats durant 1989, 1990 i
1991 a Eivissa i Formentera, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Planells del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2531/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recaptació
impost sobre el patrimoni de les persones durant 1989, 1990 i
1991 a Eivissa i Formentera, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Planells del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2532/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sacrifici de
cans, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2549/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Convidats a la festa del Dia de les Illes Balears a
l'Expo.

És cert que els alcaldes de l'illa de Menorca no
havien estat convidats a la festa organitzada amb motiu del
Dia de les Illes Balears a l'Expo'92 de Sevilla?

Per quin motiu?

Quins criteris es varen seguir per confeccionar la
llista de convidats a aquest acte?

Quants convidats varen assistir a aquesta resta?

Quin cost va tenir aquesta?

Es Mercadal, 14 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Justificació de l'expedient 108/92.

A la secció 14 s'ha produït una ampliació de crèdit,
exp. 108/92, dins el programa 6313 "Suport a la gestió
tributària local i tutela financera", partida 22605
"Remuneració agents recaptació i registre" per valor de
14.698.639 pts.
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Com es justifiquen aquestes remuneracions quan
aquest programa està dotat amb 65.272.055 pts. de les quals
8.657.055 són en concepte de personal?

Palma, 15 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ampliació de crèdit. Expedient 56/92.

A la secció 14 s'ha prodult una ampliació de crèdit,
exp. 56/92, dins el programa 6131 "Gestió de tributs",
partida 22605 "Remuneració agents recaptació i registre" per
valor de 20.625.714 pts.

Per quin concepte es donen aquestes
remuneracions?

Aquests serveis, no els poden cobrir els funcionaris
adscrits a aquest programa (dotat amb 149.320.480)?

Palma, 15 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Generació de crèdit. Expedient 49/92.

A la secció 31 s'ha produït una generació de crèdit,
exp. 49/92, dins el programa 3120 "Promoció i foment de
l'ocupació", per valor de 274 milions de pessetes.

Ens podria detallar el Govern el pressupost d'aquest
programa especificant com es canalitzaran les ajudes o
inversions?

Palma, 15 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.

Modificació de crèdit a la partida 62000.

Dins el programa 1121 de Presidència del Govern
s'ha produït la modificació de crèdit de la partida 62000 a la
76000 (transferència de capital a ajuntaments) per valor de
60.000.000 pts.

Quina és la relació d'ajuntaments que han rebut o
rebran aquestes transferències de capital amb especificació de
la quantitat transferida i concepte de referència?

Palma, 15 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Francesc Planells i Costa, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Recaptació impost general sobre successions i
donacions durant 1989, 1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Quin ha estat l'import que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera en concepte d'impost general sobre
successions i donacions durant els anys 1989, 1990 i 1991,
fent-ne una relació detallada per any?

Palma, 28 de maig del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Francesc Planells i Costa, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Recaptació impost sobre transmissions entre vius
durant 1989,1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Quin ha estat l'import que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera en concepte d'impost sobre
transmissions entre vius durant els anys 1989, 1990 i 1991,
fent-ne una relació detallada per any?

Palma, 28 de maig del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Francesc Planells i Costa, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Recaptació impost sobre actes jurídics documentats
durant 1989, 1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Quin ha estat l'import que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera en concepte d'impost sobre actes
jurídics documentats durant els anys 1989, 1990 i 1991,
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fent-ne una relació detallada per any?

Palma, 28 de maig del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Francesc Planells i Costa, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita
resposta per escrit.

Recaptació impost sobre el patrimoni de les
persones durant 1989, 1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Quin ha estat l'import que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera en concepte d'impost extraordinari
sobre el patrimoni de les persones durant els anys 1989,
1990 i 1991, fent-ne una relació detallada per any?

Palma, 28 de maig del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Sacrificis de cans.

L'Ordre conjunta de les conselleries d'Agricultura
i Pesca i de Sanitat i Seguretat Social, publicada amb el núm.
9330 en el BOCAIB núm. 59, de 16 de maig del 1992,
referida a normes per al desenvolupament de la campanya de
vacunació antirràbica a les Balears, estableix al seu punt 7.3
que "els cans recollits pels serveis municipals seran
sacrificats si en el termini de 48 hores no són reclamats pels
seus propietaris".

- Per quin motiu les conselleries responsables
d'aquesta ordre no han atès el que es disposa a la Llei de
Protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, que
preveu al seu article 30 que "el termini per recuperar un
animal vagabund serà de 15 dies a partir de la seva
recollida", i el que disposa l'article 31 referit al sacrifici dels
animals no recuperats, quan estableix un termini per poder
efectuar el sacrifici dels animals que no hagin estat reclamats
malgrat haver-se fet pública l'existència de l'animal capturat?

- Pensen les conselleries rectificar el contingut de
l'ordre per tal d'adaptar-se a la Llei esmentada?

- No consideren les conselleries esmentades que és
poc usual que una ordre contradigui una llei i que els
ajuntaments que hagin fet cas de l'ordre esmentada poden

tenir seriosos problemes amb els propietaris de cans que hagin
estat sacrificats sense esperar els terminis establerts per la Llei
de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà?

Es Mercadal, 21 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 de juliol del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2477/92, relativa a
l'articulació de les regularitzacions de desenvolupament de la
Llei 9191, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per a la seva
tramitació davant Ple la següent proposicio no de llei:

Articulació de les regularitzacions de
desenvolupament de la Llei 9/91.

La Llei 9/91, reguladora del cànon de sanejament
d'aigües, articula tot un conjunt de previsions d'índole
tributària, d'actuacions operatives de la Junta d'Aigües que
afecten no tan sols els ajuntaments i les empreses
subministradora d'aigües sinó també tots els usuaris i
colAlectius de tot tipus que els agrupen: associacions de veïns,
associacions empresarials, sindicats.

L'endarreriment en el compliment de les obligacions
que té el Govern de la Comunitat Autònoma, especialment
amb el que fa referència a l'aprovació de la resolució que
haurà de regular les indemnitzacions per inversions realitzades
pels ajuntaments, han originat distorsions en el correcte
funcionament de la Llei de cànon.

Per una altra part, l'important augment de pressió
fiscal que el cànon suposa per a les empreses, especialment
hoteleres, i els usuaris en general, implica que s'hauran de
prendre totes les previsions perquè el ciutadà pugui contrastar
l'equilibri entre l'esforç fiscal que se li demana i les
contrapartides que s'hauran d'obtenir.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
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presenta la següent Proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes acorda:

1. Que el Govern de la Comunitat Autònoma dugui
a terme, en el mínim temps possible, el desenvolupament
reglamentari de la Llei 9/91, especialment en relació amb la
d'indemnització d'inversions i al Pla d'inversions 92/94.

2. Que el Govern de la Comunitat Autònoma iniciï
els contactes necessaris amb: usuaris, empreses
subministradores, associacions de veïns, consumidors,
associacions d’empresaris i altres afectats, per tal d'explicar
i consensuar l'aplicació racional del cànon de sanejament
d'aigües.

3. Suspendre l'aplicació de la Llei 9/91, reguladora
del cànon de sanejament, fins que no se n'hagi articulat,
completament, el sistema de resolucions que s'hi preveuen
i fins que se n'hagi assolit el consens amb la majoria de
sectors afectats per l'aplicació de la llei esmentada."

Palma, 23 de juny del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 de juliol del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2514/92,
relativa a la construcció de l'hospital d'Inca, amb solAlicitud
de tramitació davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb

el que es disposa als articles 163 i següents del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, presenta per a la seva
tramitació davant Ple, la següent proposició no de llei:

Construcció de l'hospital d'Inca.

El Pla Director d'Ordenació Sanitària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (1987), en relació
amb el sector sanitari núm. 1 (Inca) considera que atesa la
seva població, el creixement previst i les distàncies a la
capital de l'illa, a més a més de les seves condicions de
comarca natural, reuneix totes les condicions necessàries per
ubicar-hi un hospital general bàsic dotat, inicialment, de 150
llits.

Atès que el Ministeri de Sanitat i Consum afronta
les grans inversions que exigeix la construcció de l'hospital
de Manacor i de l'hospital de Palma II, és necessari que el
Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, cooperi a la creació d'una xarxa
hospitalària d'acord amb les previsions fixades per l'esmentat
Pla Director d'ordenació sanitària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista

presenta la següent Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

El Govern de la Comunitat Autònoma inclourà en el
Projecte de Llei de Pressuposts Generats de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1993 les partides
pertinents per tat d'iniciar la construcció de t'hospital general
bàsic d'Inca.

Palma, 13 de juliol del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 de juliol del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2548/92, relativa a
creació del Consell consultiu en matèria de conservació de la
naturalesa i el medi natural, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 29 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent proposició
no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi natural.

La conservació del medi natura!, de les espècies i
dels ecosistemes amenaçats exigeix una actuació decidida de
l'Administració Pública, i un alt nivell de coordinació
d'aquesta amb els segments de la societat civil més
conscienciats respecte d'aquesta problemàtica. Qüestions com
és l'educació mediambiental, que ha de propiciar un augment
de la sensibilitat ciutadana en el respecte al medi natural,
difícilment poden ésser afrontades únicament i exclusivament
des de les institucions. Les organitzacions conservacionistes
han jugat un paper importantíssim a l'hora de crear aquesta
consciència ciutadana, i és un deure de les institucions
democràtiques cercar vies de colAlaboració amb elles, per tal
de facilitar les seves activitats i promoure-les propiciant
igualment vies de comunicació que facin possible rebre les
seves propostes i assessorament.

Les experiències positives obtingudes a partir de la
creació d'organismes consultius i de participació com són el
Consell Agrari i el Consell Pesquer de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, avalen la necessitat de
constituir, en la mateixa línia de promoure la participació, un
organisme consultiu en matèria mediambiental del qual en
formen part les organitzacions i entitats conservacionistes així
com els organismes relacionats amb la conservació de la
natura a les Illes Balears.

És per tot açò que el Grup Parlamentari del PSM I
EEM presenta la següent,
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears crearà, en el termini de tres mesos, el Consell
Consultiu en matèria de la conservació de la naturalesa i el
medi natural.

Palma, 20 de juliol del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

IV.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Francesca Bassa, RGE
núm. 1927/91, relativa al cementiri de Manacor.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

A)
L'Ajuntament de Manacor ha mantingut els darrers

mesos diverses reunions amb aquesta Conselleria amb
l'interès de solucionar en tot allò que sigui possible les
deficiències del projecte d'ampliació del cementiri
municipal, el projecte del qual es va presentar davant
aquesta Conselleria quan estava ja pràcticament executat, la
qual cosa ha determinat una sèrie de complicacions
tècniques i procedimentals que no s'haurien plantejat en
absolut si per l'esmentat Ajuntament s'hagués complimentat
en el seu moment, i s'hagués continuat des del principi el
procediment legalment establert en el vigent Reglament de
policia sanitària mortuòria, el qual ordena clarament i
rotundament que en aquesta matèria abans de la construcció
o reforma del cementiri s'hagi de tramitar el projecte
corresponent davant l'autoritat sanitària competent (la
Conselleria a de Sanitat i Seguretat Social), sense que pugui
l'Ajuntament desenvolupar cap projecte respecte a això
sense presentar-lo prèviament davant l'esmentada autoritat
sanitària, per a la seva aprovació reglamentària pertinent; per
aquest motiu, si quan l'Ajuntament presenta el corresponent
projecte davant l'esmentada autoritat sanitària resulta que
està ja pràcticament executat, és obvi que puguin
presentar-se dificultats tècniques, que atesa la situació de fet
consumat que planteja resulten de difícil solució.

A major abundament, la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social ha estat en tot moment tolerant amb
l'esmentat Ajuntament, a pesar de la complexa situació que
l'anteriorment indicat plantejava, i és bona prova d'això les
nombroses actuacions (reunions, converses i escrits) dels
responsables de la Conselleria amb els de l'esmentat
Ajuntament per tractar de donar una solució acceptable a la
problemàtica que el procediment no reglamentari, en l'àmbit
competencial sanitari, seguit per l'Ajuntament ha plantejat.
Per altra banda, s'ha de significar que per part de
l'Ajuntament en els darrers mesos s'han presentat informes
ampliadors i aclaridors del projecte, els quals permeten la
seva aprovació, i l'alçament de l'ordre cautelar, dictada en el
seu dia per aquesta Conselleria i no atesa per l'esmentat
Ajuntament, la qual cosa òbviament va determinar que se li

hagués d'incoar el corresponent expedient sancionador, el qual
ha estat resolt amb la imposició de la sanció pertinent, a la
vista de les actuacions practicades respecte a això.

Palma, 4 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm. 1387/92, relativa
al conveni pel qual el Conseller sense cartera pot utilitzar
dependències i personal del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 4 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

B)
No existeix conveni escrit a tal efecte.

Ara bé, existeix autorització expressa del President
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera perquè, igual que
la resta dels membres del Govern balear, pugui utilitzar les
dependències i els serveis del Consell quan ho consideri
oportú, amb la finalitat de no sobrecarregar el cost que
suposaria una seu a tal efecte.

EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble, Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1414/92,
relativa al pressupost per fomentar i promocionar les races
autòctones.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 23 d'abril del 1992,
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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C)
1.- El pressupost de la Conselleria d'Agricultura i

Pesca per al foment de les races autòctones de l'àmbit de la
CAIB és de 20.000.000 Ptes.

2.- El tant per cent del pressupost que utilitza la
Conselleria d'Agricultura i Pesca en el foment i promoció de
les races autòctones és el següent:

2.1.- Sobre el pressupost global de la Conselleria:
0,48%,
2.2.- Sobre els capítols VI i VII: 0,78%,
2.3.- Sobre el pressupost del Servei de Ramaderia:
4,15%,

3.- Repartiment entre les diferents illes:

No està acordat prèviament un prorrateig d'aquest
pressupost entre els diferents illes:

Depèn dels programes que es facin en cadascuna i
del nombre de ramaderies participants, també depèn de les
actuacions puntuals que s'hagin de realitzar en un moment
donat sobre una raça determinada.

Palma, 15 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Francesc Planells, RGE núm. 1437/92,
relativa a la moda Adlib a l'Expo '92.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 6 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

D)
La indústria de les Balears està representada

globalment, no hi ha per tant una manifestació única de la
moda Adlib.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1448/92,
relativa a les ajudes als pescadors de litoral causades per
temporals.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 23 d'abril del 1992,
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNC!A:
Francesc Gilet i Girart

E)
Fins ara, els temporals no generen ajudes, però si la

pregunta es refereix a ajudes per a reparar danys causats pels
temporals, haurem de referir-nos tan sols als danys causats per
les pluges torrencials de setembre de 1989 i octubre de 1990.

Malgrat que el Reial Decrel 1113/89, de 15 de
setembre, exclou l'activitat pesquera de les subvencions de
l'Estat, el Decret 85/89 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
arbitra ajudes excepcionals amb motiu de les pluges
extraordinàries i marca les ajudes de tipus genèric per a la
pesca professional, i la Conselleria Adjunta a la Presidència,
per a béns diversos, t0t englobant-se en aquest concepte les
embarcacions de llista 5a.

Per altra banda, i finalment, els danys causats a
embarcacions professionals, gàbies de cultius marins
(Portocolom) i producció de peixos, no foren abundants ni
molt elevats, i afectaren només Eivissa, Portocolom i
Portocristo.

Palma, 13 d'abril del 1992.,
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
1461/92, relativa als traspassos en competències en educació.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

F)
En la recent compareixença davant la Comissió

Informativa de Cultura, precisament a petició d'aquest Grup
Parlamentari, ja vàreu tenir l'ocasió de manifestar la nostra
posició davant el Pacte Autonòmic i les transferències de les
competències educatives.

Ara, una vegada més, he de manifestar que, d'acord
amb el Pacte Autonòmic, esperam haver conclòs el procés de
transferències durant el curs acadèmic 1996-1997. A tal
efecte, i d'acord amb l'entrevista amb el Ministre d'Educació
i Ciència, el proper mes de setembre s'iniciaran les oportunes
conversacions per a la preparació de les esmentades
transferències.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports quc conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
1478/92, relativa al compliment de la mesura 1.6.B) del Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona.

Vos ho comunic perquè en tcngueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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G)
Per tal de donar execució a la mesura 1.6.B) del Pla

d'igualtat d'oportunitats per a la dona, elaborat per la
Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de les
Illes Balears, i que fa referència a vetllar perquè a qualsevol
forma de reciclatge dels professors s'inclogui la formació de
l'actitud pedagògica no sexista, la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern balear va prendre
la iniciativa d'elaborar un manual de recomanacions per
educar en la igualtat, les quals es concreten com segueix:

RECOMANACIONS.

1.- LÈXIC

Ei llenguatge és una de les principals vies de
transmissió del sexisme. És un llenguatge que oculta la
presència femenina i anulAla la seva identitat: utilitzant el
masculí genèric, fent generalitzacions de la paraula “home”,
etc. Per altra part, es dóna una mancança de vocables
femenins que s'han d'incorporar a la nostra llengua.

Des de preescolar fins al final de l'ensenyament
obligatori, els materials que s'utilítzen contenen un lèxic
sexista que hem d'anar rectificant.

Recomanacions:

1. Substituir les paraules “home” i “homes”, amb
sentit universal, per les d’“humanitat”, “gent”, “persones”,
“éssers humans”, “espècie humana”, “poble”, “població”,
etc.

2. Corregir l'ús convencional dels gèneres
gramaticals i evitar utilitzar el masculí genèric,

a) utilitzant sempre que sigui possible termes
epicens

“alumnat” en lloc d'alumnes,
“professorat” en lloc de professors,
“infància” o “infants” en lloc de nins.

b) Si no és possible la utilització d'epicens, s'ha
d'explicitar darrera: “(dones i homes)” o posar “els/les”.

Alternar el femení i masculí tot el que sigui
possible.

3. Les instruccions per a l'ús de textos o els
exercicis s'han d'adreçar tant a l’alumne com a l'alumna, bé
sigui anomenant-los o utilitzant el discurs directe:

“Analitza...” en lloc de “els alumnes analitzaran...”
“Comenta amb els companys i companyes...” en

lloc de “comenta amb els teus companys...”

4. Evitar un llenguatge que assigni papers socials i
determini les possibilitats professionals: 

Home de negocis Executiu/va de negocis
Home d'Estat Dirigent/a 

Assistenta Personal de neteja

5. Evitar l'ús exclusiu del masculí amb articles i
concordances masculines per a càrrecs que tenen el seu
corresponent femení i per a noms de professions i oficis:
“Advocada”, “metgessa”, “ministra”.

6. Abolir el tractament de “senyoreta” perquè es fa
referència a l’estat civil de la dona, sense tenir les mateixes
connotacions en masculí.

7. Evitar els “salts semàntics” que es produeixen
quan a l'inici d'una frase es refereix a persones utilitzant el
masculí genèric, i en el mateix context repeteix el terme
(explícitament o implícitament) tot referit només a barons.

“Els habitants d'aquestes colònies, que generalment
eren soldats llicenciats de l'exèrcit, gaudien del dret romà”.

2. LES FIGURES FEMENINES I MASCULINES.

Els personatges que figuren als textos escolars i
materials didàctics transmeten continguts en relació amb el rol
genèric que s'assigna a cada un dels sexes. Aquests són els
models masculins i femenins que es transmeten a la població
infantil i juvenil.

Recomanacions:

1. En els exemples i textos hi ha d'haver un nombre
equitatiu de personatges d'un i altre sexe.

2. També en les ficcions, especialment per als lectors
més petits, s'ha de donar un equilibri entre personatges
femenins i masculins.

3. En les ilAlustracions és molt important corregir la
desigualtat numèrica entre els personatges de diferents sexes,
en tots els nivells i les àrees.

4. El protagonisme principal dels textos (narracions
i exemples) i les ilAlustracions han d'ésser interpretats
equitativament per personatges masculins i femenins.

Característiques dels personatges.

1. Repartir les qualitats de forma no tradicional,
mostrant les dones sàvies, actives, comprensives... i els homes
nets, polits, cultes...

2. Presentar valors considerats estereotipadament
femenins: tendresa, afectivitat... i valors considerats
estereotipadament masculins: seguretat, força, dinamisme...
com a ideals per a ambdós sexes.

Dones i homes han de prendre decisions i han de
tenir autoritat, però també han de ser afectius, emotius,
sensibles...

3. En els casos en què es mostrin actituds incorrectes,
aquestes han de ser realitzades indistintament per nins i nines
(agressives...)

Vida domèstica i quotidiana.

1. Presentar models familiars amb repartiments de
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papers no estereotipats:

- Dones i homes compartint tant les tasques de
neteja i manutenció com les d'assistència i educació dels fills
i les filles.

- Dones realitzant feines de la casa que normalment
són atribuïdes a l'home: reparacions elèctriques..., i
viceversa, homes netejant la vaixella ...

- Mares treballant fora i pares realitzant el treball
domèstic.

- Fills i filles compartint responsabilitats en les
tasques de neteja i manutenció de la casa, sense
desenvolupar funcions diferents segons el sexe.

Món laboral i social.

1. Homes i dones s'han de presentar en professions
de la mateixa consideració social.

2. Cap treball no ha de ser enfocat com a masculí o
femení. 

- Mostrar imatges alternatives de dones treballant
per tal d'augmentar les aspiracions laborals de les alAlotes:
designar a la dona professions liberals, autònomes, que
impliquin estudis superiors, responsabilitat; professions
considerades estereotipadament masculines: bombera,
guàrdia, mecànica...; dins la indústria no sols com a obrera
sinó també com a empresària, etc.

- Mostrar l'home realitzant professions i oficis com
verdulaire, sastre, secretari, criat...

3. Dins les noves tecnologies hi ha d'haver homes
i dones de forma equitativa (informàtica/informàtic,
telemàtica/telemàtic...)

4. Mostrar dones combinant el treball de mare i
científica, i els homes el de pare i científic, per tal de
suggerir que una carrera, una professió no és incompatible
amb la família.

5. Han d'aparèixer els dos sexes a les ilAlustracions
sobre professions, malgrat el nombre de personatges d'un
sexe específic que té aquesta professió sigui petit.

6. En cas de no poder sortir els dos sexes, millor
seria mostrar màquines i eines en lloc de persones.

7. Dins el món polític i social s'han de presentar
equitativament dones i homes ostentant i/o aspirant a càrrecs
socials i polítics, a càrrecs que designen responsabililat,
poder i autoritat. Tant la dona com l'home han de ser:

b a t l e / b a t l e s s a ;  d i r e c t o r a / d i r e c t o r ;
president/presidenta;

candidata a.../candidat a..., etc.

Activitats d'oci i lúdiques.

1. Els personatges femenins i masculins han de
realitzar i/o compartir el mateix tipus d'activitats lúdiques i
d'oci:

- Homes i dones viatjant a llocs desconeguts,
cercant aventures, etc.

- Nines i nins realitzant activitats que impliquin
aventures, imaginació... Intentar igualar el tipus de jocs i
d'objectes designats, atribuint-los jocs creatius i fomentadors
de la sensibilitat.

En cas de compartir l'activitat, s'haurien de
presentar amb les mateixes actituds: actives, dinàmiques ..

2. Tant les figures femenines com les masculines
s'han de presentar realitzant tot tipus d'esport: muntanyisme,
futbol, gimnàstica rítmica, etc.

3. Els personatges han d'aparèixer en els diferents
espais: muntanya, platja, etc., sense fer diferència.

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES:

1.- MATEMÀTIQUES I CIÈNCIES DE LA
NATURALESA.

En aquest apartat hem inclòs les ciències que integren
àrees de coneixement com matemàtiques, biologia, física ...

Els llibres de text i materials didàctics d'aquestes
ciències estan enfocats des d'una perspectiva masculina i
contenen una manca de models d'identificació per a les nines,
la qual cosa influeix en el reduït nombre de dones que hi ha en
la investigació científica i en les carreres tècniques.

És necessari canviar la imatge androcèntrica de la
ciència o, almenys, evidenciar-la.

Recomanacions:

1. S'ha de tenir esment en aquells temes on sorgeixin
conceptes com la reproducció, la genètica ...

* S'ha de contemplar el paper sexual de les diferents
espècies, ressaltant que l'estricta divisió de papers entre els
mascles i les femelles és variable.

* En els estudis de biologia, fisiologia, incloure les
dones com un colAlectiu de característiques específiques.

* En les ilAlustracions en les quals es representin el
cos humà i la seva evolució, s'han d'incloure imatges de
cossos femenins i masculins.

2. A les matemàtiques, el càlcul de tipus numèric ha
de tenir alguna relació amb el món que viu l'alumnat:
exercicis pràctics d'anar al mercat i comprar, vendre,
mesurar...; elaboració de pressuposts: interpretació de rebuts
d'aigua, llum... ; etc. Els protagonistes dels problemes han de
ser tant personatges femenins com masculins.

3. Als exercicis de matemàtiques s'han de tenir en
comptes les experiències de la dona fora de casa: dones
empresàries, propietàries de finques. etc. No sols guanya
doblers l'home, sinó també la dona.

4. Als exercicis de física compaginar models tals com
cotxes, avions... amb altres com geleres, rentadores, olles a
pressió...

5. A les il-lustracions s'han de mostrar dones realitzant
experiments, en el !at)oratori, amb responsabilitats ... i
manejant
tot tipus d'eines i màquines.

6. S'han de contextualitzar els experiments,
proporcionant informació sobre els usos i les aplicacions
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possibles dels principis científics.

7. S'han d'explicar les dificultats de les dones per
accedir al camp cientflíc al llarg de la història.

8. S'ha de completar el programa amb les
aportacions de les dones al camp científic, i rompre la
imatge de la dona "excepcional" que sembla necessària per
ser científica.

LLENGUATGE I LITERATURA

En aquest apartat incloem les recomanacions
adreçades a la renovació dels continguts de la llengua
catalana, la llengua castellana i les llengües estrangeres.

En els continguts curriculars de gramàtica, on
s’estudia morfologia, sintaxi, fonologia i ortografia, abunden
els exemples gramaticals, per norma general frases tòpiques
que parlen de quins són els palrons culturals, en els quals es
mou l'autor o l'autora i quins models són els que transmet.

La part de la literatura fa incidència en la
comprensió de textos, tècniques literàries i història de la
literatura. La literatura s'ofereix a l'alumne com el model de
llengua i com a patrimoni cultural que s'ha de conèixer.

Recomanacions:

1. Pel que fa a l'estudi de la sintaxi, s'ha de tenir en
compte:

- A l'estudi del nom, posar exemples amb un
nombre equitatiu de personatges masculins i femenins, tant
en nom propis com en noms comuns.

- A l'estudi d'adjectius: repartir les qualitats dels
personatges de forma no estereotipada: 

Dona comprensiva, activa, valenta. 
Home bell, savi, net.

- A l'estudi del verb: posar exemples i repartiment
d'activitats que presentin:

. Tasques de la vida domèstica realitzades també
per homes.

. Dones que prenen decisions i iniciatives. Homes
que expressen emocions.

. En la vida professional, dones i homes amb
professions similars en consideració social.

. Nines i nins realitzant o compartint el mateix tipus
d'activitats.

2. Són importants els textos que se seleccionen i el
paper que hi juga la dona/nina:

- En relació amb la selecció de contes, sobretot als
primers cursos, procurar triar contes on hi hagi un
repartiment de rols no tradicionals i en el quals el
protagonista principal no sigui fonamentalment masculí.
Actualment trobam molts de contes on són absents els
estereotips i els prejudicis.

- Procurar textos escrits en els quals els personatges
femenins ofereixen models d'identificació per a les nines.

- S'han de seleccionar també textos d'autores amb
el mateix valor literari que els autors que s'estudien.

3. Dins la història de la literatura apareixen sols
algunes excepcions de dones com a subjectes d'aquesta. Cal
completar el programa:

- Explicant les dificultats de les dones per accedir a
aquest camp. Factors que possibilitaren l'existència
d'excepcions de dones.

- Incloent autores importants que han estat ignorades,
cobrint així les llacunes que plantegen les antologies.

- Analitzant la representació de la dona en les obres
literàries des del punt de vista crític.

3. CIÈNCIES SOCIALS I HISTÒRIA.

En aquest apartat incloem recomanacions per a
continguts contemplats al disseny curricular base, dins l'àrea
“coneixement del medi” o dins “geografia, ciències socials i
història” en l'educació primària o en la secundària obligatòria,
respectivament.

Aquests llibres de text són, sobretot, vehicle i
transmissors dels valors i les normes de la societat on vivim.
Naturalment, la dona apareix dins el món familiar realitzant
les tasques tradicionals, dins el món professional en treballs
estereotipats (la majoria de vegades), dins el món polític
pràcticament s'ignora la seva presència ...

Un cas especial és el de la història que
tradicionalment s'ensenya, la qual oculta les dones dins el seu
discurs, i apareixen, només, algunes excepcions.

En el discurs històric, la participació de les dones
dins el dinamisme social i cultural s'ha vist englobat en la
generalització que, de vegades, es fa de la paraula home.

A través de l'ensenyança d'aquests continguts es
transmeten comportaments i valors en els quals s'identifica
humà amb l'arquetipus viril.

Per això, vos donam una sèrie de recomanacions a
tenir en compte a l'hora de renovar els continguts d'aquesta
àrea. És fonamental que aquests aspectes s'articulin de forma
progressiva i metòdica sense perdre de vista la perspectiva
integradora i globalitzadora, sobretot als primers nivells.

Recomanacions:

1. Dins el coneixement del propi cos cal ilAlustrar tant
el cos femení com el masculí, s'han d'identificar i anomenar
totes les parts, i això vol dir també els òrgans sexuals.

2. S’han de valorar les diferents professions. En el
món laboral i professional s'han de representar dones i homes
realitzant professions de la mateixa responsabilitat.

3. S'ha de reflectir el paper econòmic fonamental que
la dona ha jugat en el món rural, mostrant-la realitzant tasques
agrícoles.

4. S'ha d'incloure el treball no assalariat (domèstic,
atenció a la infància, esment de persones majors) i el treball
clandestí, realitzat tant per homes com per dones.

5. En treballar el tema de la família, s'ha de presentar
amb repartiment de rols de forma no estereotipada: pares que
fan de mestres de casa, mares que treballen fora ... S'han de
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mostrar, també, nins i nines compartint responsabilitats en
les tasques domèstiques.

6. En tractar els mitjans de comunicació, incloure
treballs amb publicitat per analitzar críticament el sexisme
reforçat per la televisió, la premsa...

7. En tractar l’evolució d'aspectes de la vida
humana al llarg del temps, veure els diferents tipus
d'estructura familiar.

8. Incloure descripcions de cultures actuals amb
costums, valors..., diferents dels nostres.

Història:

9. S'ha de ressaltar el paper de les dones a cada
època, a cada civilització, a cada classe social, explicant la
seva importància dins el grup humà per al sosteniment de
l'economia i de l'espècie.

l0. Incloure propostes de treballs d'investigació
sobre els drets de la dona a diferents etapes històriques.

11. Dins la història de l'art, de les ciències ... s'han
d'explicitar les dificultats objectives i els impediments que
sofrien les dones per accedir-hi.

13. Dins l'estudi de la història contemporània s'han
d'incloure l'origen, el desenvolupament i el paper dels
moviments feministes, i d'altres com el pacifista,
l'ecologista.

Aquests darrers anys, dins la història de les dones
s'han dut a terme investigacions sobre el paper d'aquestes a
diferents èpoques, dins diferents àmbits ... Des d'aquesta
perspectiva, dins l'àmbit balear, s'han fet alguns estudis dins
el camp universitari.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1600/92, relativa als objectius i accions per desenvolupar en
1991 pel Servei d'Aqüicultura Marina SA.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

H)
1.- Aquest programa figura dins la memòria

justificativa dels pressuposts de SEAMASA per a 1991,
conjuntament amb l'objectiu de la construcció del Centre
d'Aqüicultura Marina a l'Albufera de Mallorca.

La impossibilitat de poder executar l'esmentat
centre d'aqüicultura per raons ben conegudes i àmpliament
exposades durant altres compareixences, ha condicionat
sensiblement l'execució del primer objectiu per manca
d'instalAlacions adients, per la qual cosa s'ha hagut de
recórrer a les existents dins l'estació d'aqüicultura del Port
d'Andratx, on s'han pogut fer dues experièneies de nutrició
larvària.

Concretament, s'han desenvolupat experiències amb
larves de llop i de déntol. En el cas del llop, l'experiència
realitzada amb el pinso d'arrancada, anomenat Ewos Start,
comparativament amb el tradicional M-O Dibaq, ha donat
resultats de supervivència i adaptació a l'alimentació inert
molt satisfactoris. En el cas del déntol, les experiències amb
enriquidors proteics (Protein Selco) per suplementar el valor
nutritiu del rotífer no ha donat resultats significatius.

2.- S'han desenvolupat a l'estació d'aqüicultura del
Port d'Andratx i les segueix l'equip tècnic de l'estació.

3.- En principi i fins que hom no disposi
d'instalAlacions adients, no està previst d'abordar aquest
programa.

Malgrat això, s'estudia la possibilitat de realitzar
anàlisis quantitatives de pinsos a través de l'IBABSA.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1601/92, relativa al pressupost de l'empresa pública IBABSA
1992.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

I)
Objectius 1992.

1.- InstalAlació i posada en marxa del laboratori
d'anàlisis làcties que servirà de suport per a la constitució de
la interprofessional del sector lleter.

2.- InstalAlació i posada en marxa dels equips i nous
programes de control de rendiment lleter en el bestiar vacum
i cabrum.

3.- InstalAlació i posada en marxa del nou Programa
de gestió tecnicoeconòmica d'explotacions de vacum lleter.

4.- InstalAlació d'una torre-depòsit de nitrogen líquid
a l'illa de Menorca.

5.- Ampliació i posada a punt dels locals destinats a
oficines i laboratori d'anàlisis.

6.- Optimitzar el rendiment dels equips tècnics
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mitjançant la mecanització adequada del laboratori d'anàlisi.

Activitats 1992.-

1.- Realitzar les que té encomanades per norma
legal.

1.1.- Banc de semen i control dels serveis aplicatius
de la inseminació artificial en el bestiar vacum.

1.2.- Anàlisis de les mostres de llet de les vaques
integrades en els nuclis de control de rendiment lleter,
introducció i procés informàtic de les seves dades
obtingudes en camp i laboratori i la seva comunicació als
ramaders.

1.3.- Organització i execució de la fase diagnòstica
de les campanyes de sanejament ramader, tant a nivell de
camp, com de laboratori, amb la introducció i procés
informàtic de les dades obtingudes.

1.4.- Distribució de productes zoosanitaris i
colAlaboració en l'execució d'alguns dels programes
encomanats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca i dels
consells insulars.

2.- Execució dels programes específics encomanats
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

2.1.- Programa específic per a la millora de la
qualitat de la cabanya ramadera a les zones rurals de Balears.

2.2.- Programa específic de mesures per al foment
de la qualitat productiva i de la gestió tecnicoeconòmica de
les explotacions de bestiar vacum lleter a Balears.

2.3.- Programa específic de mesures per a la millora
genètica del bestiar vacum lleter de Balears.

2.4.- Programa de foment de les races autòctones de
Balears.

2.5.- Programa de control d'entrada d'animals vius
i productes derivats a Balears.

2.6.- Programa plurianual de campanyes de
sanejament ramader.

2.7.-
l’Institut, així com qualsevol altra que se li encomani, en
virtut del Conveni de 21 de maig de 1990, subscrit amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 4 de maig del 1992.
EL CONSELLER D' AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1604/92, relativa al pressupost de l'empresa pública
SEAMASA 1992.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

J)
Objectius i activitats previstes per a l'exercici de 1992

en relació amb l’empresa pública SEAMASA.

1.- Manteniment de l'edifici i equipament de l’estació
d'aqüicultura del Port d'Andratx.

2.- Desenvolupar els compromisos adquirits i,
concretament, els relacionats amb l'elaboració de la
cartografia pesquera del fons del mar balear.

3.- Creació d'una àrea de producció de llavor de
bivalves i alevins de peixos, dins el nivell de producció
determinat per les disponibilitats d'espai.

4.- Continuació dels estudis d'ictiopatologia
d'espècies en cultiu i àrees geogràfiques a les nostres illes.

5.- Estudi dels paràmetres ambientals de la badia de
Fornells, a Menorca, i les seves possibilitats, com a àrea
complementària al Port de Maó, per a la cria de molAluscs
bivalves.

6.- Mostreigs i anàlisis periòdiques de les aigües i
molAluscs bivalves del Port de Maó, en compliment de la
normativa de la CEE per a les zones definides com a aptes per
a la cria de molAluscs.

7.- Experiències de cultiu de serviola, dins el Pla
Nacional de cultius marins.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1606/92, relativa a les actes d'inspecció durant l'exercici del
1991 a l'illa de Menorca a pescadors esportius, professionals,
mercats, restaurants, etc.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 6 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

K)
Les actes d'inspecció aixecades per la inspecció de

pesca de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a l’illa de
Menorca durant l'any 1991 han estal 358, que es classifiquen
de la següent manera:

- 224 realitzades a embarcacions professionals o de
tercera llista i esportives.

- 134 realitzades a mercats i peixateries. 

D'aquestes actes n'hi ha deu de les quals es va poder
incoar expedient administratiu sancionador en matèria de
pesca:

- Una per pescar amb arts prohibits.
- Una per capturar més peixos dels autoritzats als
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pescadors esportius.
- Una per tinença de peixos arponats.
- Una per tinença de peixos sense factura a una

peixateria.
- Una per tinença de factures incorrectes.
- Quatre per tinença de peix sense factura a

restaurants.
- Una per practicar la pesca submarina dins el Port

de Maó.

Aquests expedients sumen un total de 140.000
Ptes., ja que la resta d'actes han hagut de ser sobresegudes.

Palma, 30 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1607/92, relativa a l'autorització de la Conselleria per a
recollida i comercialització de la camamilAla i el garballó.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

L)
Aquesta Conselleria no ha concedit cap autorització

per possibilitar la recollida i comercialització de la
camamilAla i el garballó a l'illa de Menorca durant els anys
1991 i 1992.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la ConsellerIa
Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1629/92, relativa a problemàtica d'adopció d'infants.

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixement
i als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M)

1.- Per part del Govern balear, entitat pública que
exerceix per conveni de colAlaboració les competències
establertes per la disposició addicional 1a de la Llei 21/87, no
existeix cap tipus de problema al respecte d'adopcions.

L'adopció suposa un instrument o recurs més
d'integració familiar que, presidit pel superior interès del
menor, pot emprar-se en determinats casos i sempre en últim
extrem davant el fracàs o la inconveniència d'altres mesures
protectores.

El problema pot sorgir des del punt de vista de
famílies o parelles que esperen per poder adoptar un menor.
A l'habitual problemàtica personal de parella causada per la
impossibilitat moltes vegades de procreació pròpia, i de
l'anguniosa necessitat d'incloure un menor “propi” dins del
nucli familiar, s'uneix l’escassa disponibilitat de menors
necessitats d'aquest recurs.

En efecte, la política preventiva que marquen els
tractats internacionals respecte a la infància, tendent a la
integració dels menors en el seu nucli familiar i
reestructuració de la pròpia família, llança com a
conseqüència, la cada vegada menor quantitat de menors que
precisen d'una família adoptiva i que substitueixi el seu nucli
familiar biològic.

Existeix a més una població de menors -grups de
germans, majors de set anys, menors amb malalties o
minusvàlues físiques o psíquiques- que considerant la seva
necessària i urgent integració familiar mitjançant l’adopció,
són difícilment acceptats per parelles adoptants.

2.- Al ser necessària la resolució judicial per a la
constitució de l'adopció (art. 176 c.c.), del jutge depèn en
última instància el nombre d’adopcions que es constitueixin.

En determinats supòsits (excepcions a l'art. 176.2
c.c.) és el particular el que tramita de forma voluntària la
pertinent adopció, dels quals l’entitat pública no té
coneixement o tan sols el té tangencialment si és informada o
li és reclamada informació pel jutge o el ministeri fiscal.

Per a la resta d'adopcions és necessària la proposta de
l'entitat pública (art. 176.2 c. civil, 1829 Ley Enjuiciamiento
Civil). Aquest és l'àmbit en què es desenvolupa la
competència administrativa en el procés d'adopció.

Aquesta proposta prèvia és el resultat d'un
procediment que es desdobla en dues vessants:

1. Consideració d'un menor com necessitat del recurs
d'adopció.

Trobant-se en situació de desempara (172 c.c.), amb
pares desconeguts o privats de la pàtria potestat i haver esgotat
o considerat inconvenients en interès del menor altres
instruments preventius o d'integració familiar.

2. SolAlicitud i selecció de parelles o persones
adoptants. Prèvia presentació de solAlicitud en registre habilitat
a tal efecte, passen un procés de formació-selecció en el qual
es valoren aptituds i actituds psicològiques, afectives,
socioeconòmiques, etc., en un període de sis a deu mesos,
durant el qual es determina la seva idoneïtat i característiques
específiques per a l’adopció.

Al considerar un menor com a susceptible d'adopció,
en els terminis assenyalats l'equip tècnic específic d'adopcions
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i acolliments familiars selecciona, en base a criteris
d'antiguitat de la solAlicitud i a característiques específiques
adients amb les del menor, un grup de parelles adoptants,
havent de triar-se solament una, amb exclusió justificada de
la resta del grup.

En base a això s'elabora la proposta d'adopció,
acompanyada de la documentació i els requisits exigits per
la Llei (1829 Ley Enjuiciamiento Civil), i es presenta davant
el jutge competent.

Delimitada l'actuació administrativa en els
paràgrafs anteriors, hom pot oferir les següents dades
estadístiques corresponents a 1991:

S'han presentat davant el jutge 27 propostes
d'adopció, amb el desglossament

Edat: 0-6 anys 7-12 anys

Mall. Men. Eiv.Form. Mall. Men. Eiv.Form.

nen 7 1 2 1 1 12
nena 12 2 - 1 - 15

total 19 3 2 2 1  27

S'han dictat 14 actes d'adopció en resolució a
propostes d’adopció presentades per l'entitat pública.

Mallorca: 9
Menorca: 2
Eivissa-Formentera: 3

Els actes dictats no necessàriament es corresponen
amb propostes presentades a l'any 1991, degut a les dilacions
que es donen en el jutjat, determinades per la presentació
dels consentiments i assentiments exigits per la llei, que fan
que el procediment pugui durar de quatre mesos a més d'un
any.

De les propostes prèvies presentades per l'entitat
pública a Balears no en fou rebutjada cap pel jutge.

Finalment, hom pot aclarir que des del
començament de les tramitacions d’adopció el menor passa
a estar en companyia dels adoptants, si no ho estava ja com
a resultat d'un previ acolliment familiar.

3. Quines dificultats i problemes existeixen?

Insistim que des de l’Administració no existeix cap
problema, ja que amb la presentació de la proposta prèvia i
els informes que l'acompanyen, finalitza la seva actuació en
la constitució de l’adopció.

Caldria puntualitzar aspectes que es refereixen a
l'adopció nacional i a acords internacionals en el
procediment de l’adopció internacional.

Adopció nacional:

Existeixen grups de menors a la CAIB susceptibles
d'adopció no acceptats per parelles o persones adoptants, els
motius són:

- o la seva edat (a partir de 7 anys)
- o les seves característiques (minusvàlues o

malalties físiques o psíquiques)

Existeixen determinats menors per als quals es
considera necessari un període previ d'acolliment familiar
sobre el qual es realitza el seguiment de la seva adaptació a
la nova familia, i que pot o no desembocar en una adopció
amb la familia acollidora.

- No totes les parelles solAlicitants d'adopcions estan
disposades a iniciar aquest procés.

- No totes les parelles solAlicitants d'adopcions són
aptes per assumir un acolliment.

Davant la carència de menors nounats susceptibles
d'adopció, a la nostra comunitat és cada dia major l'adopció
internacional, per la qual cosa parelles inscrites en el Registre
d'adopció de la CAIB presenten solAlicituds a altres països per
adoptar un menor nadiu.

Adopció internacional:

Seguint els objectius de la futura Convenció de
l’Haia, en la qual diversos països estan interessats a acordar
pautes que regulin l'adopció internacional, el Ministeri d'Afers
Socials, mitjançant la Direcció General de Protecció Jurídica
del Menor, està acordant amb les direccions generals de les
CCAA, tinguin o no transferides les competències en matèria
de protecció de menors, sistemes de tramitació per establir el
màxim de cooperació i comunicacions entre les autoritats
centrals dels diferents països.

Des de gener/92, el procediment és el següent:

a).- L'interessat presenta la seva solAlicitud de
valoració de capacitat per adoptar menors als equips
especialitzats de la comunitat autònoma on resideix.

b).- Els equips especialitzats de les comunitats
autònomes informen sobre les característiques dels països i
faciliten l'adreça de l'organisme competent, al qual l'interessat
dirigeix la seva solAlicitud d'adopció directament.

c).- Els equips especialitzats de les comunitats
autònomes informen de termini mig de durada del
procediment i determinació de la valoració de capacitats i
característiques dels adoptants. Aquest procés és el mateix per
a les adopcions nacionals que per a les internacionals.

d).- L'organisme competent en el país estranger
respon a l'interessat mitjançant l'organisme central a Espanya,
i de la documentació bàsica que ha d'enviar legalitzada i
autentificada. 

e).- L'interessat comunica la resposta als serveis
especialitzats de la comunitat autònoma on resideix, amb
l'objecte d'emetre els informes psicosocials elaborats.

f).- Els serveis de menors de les comunitats
autònomes envien a la Direcció General de Protecció Jurídica
del Menor el dossier amb els informes psicosocials i la
valoració final, a la vegada que els resguards del pagament de
taxes corresponents presentades per l'interessat.

g).- La Direcció General de Protecció Jurídica del
Menor emet el Certificat d'Idoneitat, legalitza i autentifica la
documentació i l’envia a l'organisme oficial corresponent amb
justificant de recepció.

h).- L'organisme oficial en el país on el solAlicitant
desitja constituir l'adopció rep la documentació i estableix
comunicació, amb justificació de recepció o altra informació,
amb la Direcció General de Protecció Jurídica del Menor.
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i).A L'interessat passa a la llista de parelles
solAlicitants d'adopció en el país d'origen de l'adoptat.

Des del punt de vista de benestar del nen que
abandona el seu país natal, es plantegen interrogants sobre
les probabilitats d'èxit que tindrà la seva adaptació i
integració en una societat que és social, cultural, lingüística
i racialment diferent a la d'origen.

L'adopció internacional és generalment una adopció
interracial, ja que pares i fills pertanyen a grups ètnics
diferents, per la qual cosa els seus trets fenotípics difereixen
considerablement.

Un altre interrogant que sorgeix es refereix a
problemes relatius a la formació de la identitat i a
l'assimiliació del nen a la societat que l'acull.

De tot això es dedueix la necessitat de realitzar,
mitjançant serveis especialitzats, un estricte estudi d'actituds,
motivacions i preparació de les persones solAlicitants per
minimitzar riscs; també es destaca la necessitat de
l'existència dels serveis especialitzats per dur a terme la
tramitació i el suport tècnic adequat a aquest tipus
d'adopcions, que solament una institució especialitzada pot
oferir a les instàncies judicials que han de decidir, mitjançant
una resolució judicial, irrevocable, no tan sols una nova
filiació per al nen, sinó a més un canvi de nacionalitat, així
com un trasplantament social, cultural i lingüístic.

Resumint, els dos mitjans per adoptar menors
evidencien el rigor que ha de seguir-se en el procés de
selecció-formació que els equips especialitzats actualment
desenvolupen, ja que l'estudi, les característiques i la
valoració de motivacions de les parelles o persones
adoptants equival a la prevenció de possibles
incompatibilitats que posen en perill l'interès del menor.

4.- Quantes persones estan a l'espera de poder
adoptar un infant?

Les dades estadístiques de les solAlicituds d'adopció
són les següents:

Anys precedents a 1991 TOTAL

Mallorca 238 68 306
Menorca   42 10   52
Eivissa i Form.   17   4   21
Totals 287 82 (*) 379

(*) en cartera

S'ha de dir, per poder-se entendre, "a l'espera de
poder adoptar un infant" de manera efectiva, han d'haver
superat el procediment de formació-selecció abans esmentat.
Tal procés està realitzat en la totalitat de solAlicituds d'anys
precedents, i fins i tot finalitzat en moltes de les solAlicituds
de l'any 91. Hem d'indicar, també, que la totalitat de les
restants de l'any 91 es troben de diferents etapes del procés
de formació-selecció.

S'ha de matisar que la quasi totalitat de parelles
manifesten les seves preferències per a l'adopció d'un nounat
i, davant l'escassíssima disponibilitat dels menors, passen a
l'espera de menors que satisfaci les seves expectatives. No
obstant això, es reduiria aquesta espera de mostrar-se les
parelles disposades a adoptar menors amb característiques
especials, anteriorment esmentades.

5.- Pensa el Govern de les Illes Balears agilitar les

tramitacions?

A l'actualitat existeixen suficients parelles-persones
que han passat el procés de formació-selecció com per
satisfer-les necessitats de famílies adoptants fins a l'any 2000,
en cas que persisteixin les actuals circumstàncies.

No obstant això, es continua realitzant el procés de
selecció, en atenció a les noves solAlicituds presentades, procés
que resultaria innecessari a més de perjudicial, ja que és
necessària una anàlisi reposada, tant per part de l'equip com de
la parella per arribar al nivell de maduració i formació en
prevenció i evitació de possibles rebuigs.

Aquest procés es du a terme, igualment, per a les
parelles que tenguin la seva residència al territori de la CAIB
i que presentin solAlicituds d’adopció a altres comunitats
autònomes o altres països.

És criteri acordat a nivell nacional que els
solAlicitants d'adopció hagin passat el procés de formació-
selecció a la Comunitat Autònoma de la residència habitual,
i no es tramita cap solAlicitud d'adopció fins que no existeixen
informes de valoració realitzats per les comunitats autònomes
d'origen, tant per a l'adopció a una altra comunitat autònoma
com per la solAlicitada a un altre país.

Palma, 4 de maig del 1992.
Sebastià Roig Monserrat
Director General d'Interior

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1630/92,
relativa a la protecció del menor.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart

N)
1.- Quina és la línia de prevenció dins l'àmbit de la

protecció del menor que du a terme el Govern de les Illes
Balears?

L'àmbit de la prevenció ha de ser gestionat i
promogut pels serveis socials municipals. La prevenció en
matèria de protecció de menors està lligada a l'entorn social
primari, en què la família, l’escola, el barri, reben especial
dedicació per part de les entitats i dels serveis socials
municipals.

Previ a l'àmbit de la protecció de menors com a
servei social especialitzat, s’encomana als serveis socials
generals la detecció, el diagnòstic i la priorització de les
mesures per adreçar-les.

Només en el cas que els serveis socials generals i
després d'utilitzar els propis recursos hagin esgotat la
possibilitat de mantenir el menor dins el seu propi medi
familiar, és quan solAliciten al servei de menors l'aplicació
d'altres mesures específiques.

Així doncs, i concloent, la prevenció és i ha de ser
enllestida pels serveis socials generals, que han d'iniciar el
procés de detecció i primera intervenció, derivant-lo
únicament en el cas que el menor precisi de recursos
alternatius a la seva família o estigui patint un greu cas de
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desempara, supòsits ambdós contemplats a la Llei 21/87
com susceptibles d'intervenció per part de l'entitat pública.

A serveis socials generals els correspon el foment
d'iniciatives de recolzament als menors, la gestió de
programes comunitaris del foment del suport del
recolzament a la família i l’orientació i la derivació cap a
altres recursos que siguin pertinents.

Al Servei de Menors, per tant, li correspon
proporcionar solucions alternatives a la família en esgotar-se
totes les possibilitats d'altres suports i la situació resultant
per al menor pugui ser atemptatòria contra els seus drets.

Aquesta és la situació actual respecte a la protecció
de menors, que ve condicionada per la seva estructuració,
ordenació normativa, conveni de gestió amb el Ministeri
d'Assumptes Socials i etapa prèvia al traspàs de
competències en aquesta matèria. Una vegada siguin rebudes
es consolidaran vies de coordinació i derivació entre les
diferents entitats incidents en el tema.

2.- Quin tipus d'ajudes i actuacions es duen a terme
respecte a guarderies i menjadors, a l'àmbit de la protecció
del menor?

En virtut de l'esmentat abans, l'àmbit en el qual s'ha
de desenvolupar l'actuació del servei de menors amb els seus
departaments insulars és el de la protecció jurídica
dissenyada per la Llei 21/87. Sota aquesta denominació es
comprèn: tuteles administratives, declaracions de desempara,
mesures d'acolliment en institucions, acolliments familiars
de tipus administratiu o judicial, propostes prèvies
d'adopció, selecció de parelles adoptants ...

Així i tot, en l'actualitat i com a conseqüència de
l'estructura i les competències perpetuades de les antigues
juntes de protecció de menors, se segueix atenent la
concessió de subvencions econòmiques consistents en:

- beques de menjador escolar.
- beques de guarderia.
- ajudes econòmiques periòdiques en metàlAlic.
- vals d'aliments per a famílies gitanes.
- subvencions per acolliments familiars de caràcter

remunerat.

Al llarg dels dos darrers anys (90-91) i atenent que
la protecció jurídica del menor és un servei social
especialitzat, s'han de concedir les esmentades beques,
ajudes, vals d'aliments o subvencions, en base als següents
criteris:

- prevenció a l'internament.
- suport a la desinstitucionalització.

En un moment donat, psicològicament, afectiva i
social aquestes ajudes puntuals són més rendibles que un
internament.

S'han exclòs les ajudes determinades per
mancancies econòmiques per un doble motiu:

- Pressupostàriament són competència dels Serveis
Socials Generals.

- El volum de treball que representa, sofriria
menyscabament de la tasca que exigeix la protecció jurídica,
quedant desateses l'una i l'altra.

Aquest criteri, conegut i compartit pels Serveis
Socials Generals, en el cas concret de guarderies i menjadors,
cal completar-lo amb les següents dades estadístics:

Menjadors Mall. Men. E-F Total

A:
Sol.des de Depts PM. 127 12 16 155
Sol. fora D. PM.   18  9   2   29
Total 145 21 18 184

B:
Concedides: total 128 16 11 155
Per desinstitucion.   33  -  -   33
Per prevenció d'intern.   95 16 11 122

Guarderies Mall. Men. Eiv.-Form.Total

A:
Sol. des de Depts PM. 33 4 - 37
Sol. fora Depts. PM.   7 2 6 15
Total 40 6 6 52

B:
Concedides: total 39 5 1 45
Per desinstitucion.   9 - -  9
Per prevenció d'intern. 30 5 1 36

És precís assenyalar que a més de beques i guarderies
es concediren en l'any 91 un total de 782 ajudes econòmiques
a famílies amb la següent partició:

- per recolzament a la desinstitucionalització: 88
- davant la prevenció de l'internament: 513
- per acolliments familiars remunerats: 111
- pròrrogues d'ajudes concedides en l'any anterior: 170

Al capdavall, indicar que així com les beques de
menjador i guarderia consisteixin en quantitats fixes pactades
anualment en un conveni subscrit amb aquests, les ajudes
econòmiques oscilAlen en les quantitats i el temps de
percepció.

3.- No pensa el Govern de les Illes Balears que ha
deixat d'actuar en gran part en aquest sentit?

A la vista de les xifres ressenyades a la resposta
anterior i conceptualitzades les causes per les quals s'atenen
les dites ajudes, la idea suggerida en aquesta pregunta no es
pot entendre.

En primer lloc, el muntatge econòmic destinat a
aquests conceptes ve transferit anualment per la Direcció
General de Protecció Jurídica del Menor del Ministeri
d'Assumptes Socials de Madrid, així, cal dir que s'ha actuat
encara més enllà del que l'exigu pressupost permetria.

Es pretén arribar a una racionalització en la línia de
prevenció, que s'assoliran els serveis socials generals de
caràcter municipal, tant en la detecció de la problemàtica com
en la gestió i contractació dels recursos necessaris per a la
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seva solució.

Al respecte s'ha fet un gran esforç a deixar a part i
derivar cap als recursos competents les situacions en què la
possible solAlicitud provenia únicament de l'escassesa o
manca econòmica.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 1701/92, relativa a
les maniobres
navals de l'OTAN.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

O)
Entenem que les maniobres denominades “Dragon

Hammer” no afectaran en absolut la temporada turística.

No tenim constància que hi hagi vaixells nuclears
a les maniobres.

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA
PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 1705/92,
relativa a la denominació d'origen per a l'oli d'oliva de
Sóller.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 15 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

P)
L'oli produït a Mallorca no ha estat comercialitzat,

envasat ni presentat al mercat amb indicació d'aquesta
procedència per dos motius.

1) L'índex d'acidesa superior a 3 graus per 100 en
la majoria de la seva producció, la qual cosa no impedia la
venda al consumidor.

2) Modalitat d'industrialització basada en el sistema
de moltura, per a la qual cosa la tafona cobra unes despeses
fixes per litre elaborat i l'oli obtingut és retirat pel pagès.

Aquestes circumstàncies són les que motivaren la
Conselleria d'Agricultura i Pesca a emprendre un programa
encaminat a corregir l'acidesa i a concentrar la producció
d'aquest oli de qualitat perquè pugui sortir al mercat envasat
amb indicació clara de la seva procedència.

Aquesta campanya 1991-92 ha estat la primera en
què s'han aplicat les mesures del programa i ha començat a
funcionar la nova instalAlació de la Coop. Agrícola San
Bartolomé de Sóller, l'única tafona que no treballa a moltura
i ha aconseguit una producció important d'oli amb acidesa
inferior a 3 graus.

Una denominació d'origen és una qualificació que es
dóna a un producte que ja existeix en el mercat i que té unes
característiques pròpies, diferenciades i conegudes.

En no haver estat fins a la data envasat ni
comercialitzat, l'oli de Sóller no pot accedir encara a la
Denominació d'Origen, per la qual cosa la Conselleria ha
preparat la reglamentació perquè pugui sortir inicialment al
mercat amb el distintiu de qualitat controlada "Q. C." "qualitat
controlada". La qual cosa serà el primer graó en aquesta
ascensió cap a la qualitat.

Quan s'hagi consolidat aquesta qualitat i es verifiqui
la seva continuïtat amb produccions d'altres campanyes aquest
producte estarà en condicions perquè se li pugui concedir el
distintiu de Denominació d'Origen, la que reuneix totes les
altres condicions necessàries per poder accedir a aquesta
qualificació.

Palma, 13 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1706/92, relativa al Pla de millora de façanes.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 29 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Q)
Pla de millorament de façanes:

Any 1988:

Municipi Aportació Aportació
ajuntament conselleria

Manacor   6.000.000   6.000.000
Sant Llorenç   2.053.700   2.053.700
Sencelles      200.000      400.000
Sóller      325.000      325.000
Santanyí   1.950.676   1.950.676
Muro   9.544.886   9.544.886
Calvià   3.346.141   3.346.141
Valldemossa      400.000      400.000
Banyalbufar      100.000      400.000
Inca   1.000.000   1.000.000
Palma   3.240.000   3.240.000
Palma 15.309.483 15.309.483
Palma   1.700.000   1.700.000
Ariany      100.000      700.000
Búger      745.984      745.984
Mancor      100.000      600.000
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Es Mercadal      375.000      375.000
Maó   2.150.000   2.150.000
Maó   1.547.224   1.547.224
Eivissa   9.750.000   9.750.000

Any 1989:

Municipi Aportació Aportació
ajuntament conselleria

Llucmajor      564.000      564.000
Inca   1.000.000   1.000.000
Pollença   1.500.000   1.500.000
Palma   3.240.000   3.240.000
Palma   1.700.000   1.700.000
Palma 15.309.483 15.309.483
Es Castell   1.000.000   1.000.000
Sant Lluís   1.000.000   1.000.000
Alaior   2.144.300   2.144.300
Alaró   1.000.000   1.000.000
Alcúdia   5.877.574   5.877.574
Algaida      348.787      348.787
Campanet      500.000      500.000
Manacor   2.000.000   2.000.000
Porreres   1.000.000   1.000.000
Sant Llorenç   2.000.000   2.000.000
Santa Maria      200.000      200.000
Eivissa   8.000.000   8.000.000
Fornalutx      500.000      500.000
Santa Eugènia      200.000   2.240.000
Puigpunyent        75.000        75.000
Puigpunyent      250.000   2.135.000
Valldemossa        75.000      915.000
Sencelles        25.000      305.000
Mancor       530.335      530.335
Ariany       250.000     705.000
Lloret         25.000     305.000
Banyalbufar         61.000   1.220.000
Es Migjorn         37.000      750.000

Any 1990:

Municipi Aportació Aportació
ajuntament conselleria

Campos   3.000.000   3.000.000
Santa Margalida      500.000      500.000
Puigpunyent      500.000   4.000.000
Selva   1.000.000   1.000.000
Sencelles      200.000   2.000.000
Ciutadella   2.500.000   2.500.000
Artà   1.000.000   1.000.000
Búger      364.026   2.500.000
Ferreries   1.000.000   1.000.000
Fornalutx      784.000   9.721.600
Son Servera   5.000.000   5.000.000
Calvià   2.500.000   2.500.000
Santanyí   1.500.000   1.500.000
Mancor      200.000   2.000.000
Algaida      700.000      700.000
Andratx   3.000.000   3.000.000
Binissalem   1.300.000   1.300.000
Bunyola   1.937.736   1.937.736
Santa Eugènia      200.000   2.000.000
Pollença   2.000.000   2.000.000
Petra   1.000.000   1.000.000
Maó 10.000.000 10.000.000
Valldemossa        75.000      930.000
Es Castell   2.500.000   2.500.000
Sant Joan   1.500.000   1.500.000

L’any 1990 es va transferir la gestió en matèria de
cultura al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. La
quantitat transferida per al Pla de millorament de façanes fou
de 6.700.000 pessetes.

Any 1991:

Municipi Aportació Aportació
ajuntament conselleria

Sineu   2.000.000   2.000.000
Fornalut      784.000   9.721.600
Porreres   1.000.000   1.000.000
Sencelles      200.000   2.000.000
Mancor      300.000   2.000.000
Ariany      300.000   1.800.000
Bunyola   2.000.000   2.000.000
Campos   3.000.000   3.000.000
Algaida   1.000.000   1.000.000
Santa Margalida   3.000.000   3.000.000
Muro   2.500.000   2.500.000
Calvià   3.000.000   3.000.000
Santa Euènia      300.000   2.000.000
Consell      650.000      650.000
Pollença   3.000.000   3.000.000
Sóller   1.000.000   1.000.000
Felanitx   2.000.000   2.000.000
Búger      386.600   2.500.000
Son Servera   5.000.000   5.000.000
Andratx   3.000.000   3.000.000
Binissalem   1.300.000   1.300.000
Campanet   1.000.000   1.000.000
Costitx      942.150      942.150
Maó 10.000.000 10.000.000
Ciutadella   2.500.000   2.500.000
Es Castell   2.500.000   2.500.000
Alaior   2.144.300   2.144.300
Es Migjorn Gran   1.700.000   1.700.000

La quantitat transferida al Consell Insular d’Eivissa
i Formentera l’any 1991 per al Pla de millorament de façanes
fou de 14.801.731 pessetes.

L'any 1991 es va transferir la gestió en matèria de
cultura al Consell Insular de Menorca. La quantitat transferida
per al Pla de millorament de façanes fou de 18.844.300
pessetes.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1707/92,
relativa a la formació de les dones en vistes a la integració
europea.

Vos ho comunic perquè en tcngueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 15 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

R)
Que les línies d'actuació del Govern balear quant a la

millora de la formació de les dones en vistes a la integració
europea, van dirigides a aconseguir una formació de qualitat,
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efectiva i adequada a l'objectiu d'oferir la igualtat
d'oportunitats en aquest camp i en conseqüència en el de
l’accés al món laboral.

S'ha de dir també que el nostre Govern no és
partidari d'una política de formació exclusiva per a les dones
sinó que aquestes puguin participar plenament en les
programacions que es duen a terme per la Direcció General
de Foment de l'Ocupació. Per això s'han establert mesures en
atenció a aquelles circumstàncies que puguin impedir o
desfavorir la dona, és el cas de les ajudes per a guarderia,
que tenen com a finalitat facilitar l'assistència als cursos de
formació ocupacional. Però això no vol dir que sigui un dret
exclusiu seu, perquè també l'home, en el cas que es dediqui
a l'atenció dels fills i la dona treballi, té dret a la mateixa
ajuda per part de l'Administració autonòmica.

Així mateix es pretén la participació en els projectes
que compten amb el suport del FSE i en els d'altres
iniciatives comunitàries. En especial, en la xarxa europea de
programes de formació per a les dones, Iris, i en la iniciativa
comunitària Now, l'objectiu de la qual és promoure la
igualtat d'oportunitats en favor de les dones a l'àmbit de
l'ocupació i de la formació professional.

Això no obstant es fan esforços positius
especialment des de la Comissió lnterdepartamental de la
Dona, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, en el
sentit d'aconseguir una política bàsica de promoció de la
igualtat d'oportunitats des del punt de vista social i
professional.

En relació amb els programes de formació
professional que s'impulsen ens remetem a la informació que
vos va ser facilitada per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, en contestació a la Pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita RGEP núm. 958/92 sobre aquesta mateixa
qüestió.

Quant a la iniciativa Iris, dir que:

a) Dins l'any 1991 s'han presentat tres projectes per
formar part de la xarxa europea Iris de programes de
formació per a les dones. Aquests projectes, que s'han
aprovat, són els següents:

“Nuevos ámbitos para las mujeres del siglo XXI”
“La dona davant el repte del 2000"
“Centre de formació ocupacional”

b) S'han presentat tres formularis de candidatura per
a "Iris visites d'intercanvi entre programes, 1992". Són els
següents:

“Management. Grupo 12. Holanda.” Pendent
d'aprovació

“Formación en empresa. Grupo 3. Alemania.”
Aprovat.

“Medios de comunicación e informática. Grupo 8.
Alemania”. Aprovat.

c) S'han presentat dos formularis de candidatura per
a “Iris programes de partenariat, 1992" que estan pendents
d'aprovació. Són els següents:

“Aprender a emprender.”
“Intercambio de formación en turismo y agroturismo

para la mujer.”

d) S'han presentat dos formularis de candidatura per
a "Iris subvencions publicitàries, 1992", que estan pendents
d'aprovació.

Finalment indicar que a principis del 1992 es va
efectuar visita tècnica del conseller de Treball i Transports a
la Unitat Iris de BrusselAles.

Palma, 15 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE
núm. 1715/92, relativa a les empreses que disposen de
l'autorització sanitària per a la producció i comercialització
d'ous frescs

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 1 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

S)
L’activitat de producció d'ous no requereix

d'autorització sanitària de funcionament, circumstància que ja
era recollida tant per la Reglamentació tecnicosanitària d'ous
(Decret 408/1975 de 7 de març), com pels vigents reglaments
comunitaris sobre centres d'embalatge i normes de
comercialització, les quals únicament contemplen autorització
dels centres d'embalatge (anteriorment centres de
classificació) i els magatzems.

En conseqüència figuren autoritzats en l'àmbit de
competències sanitàries d'aquesta Conselleria els següents:

Denominació propietari Localitat

Acosta Acosta, Pedro Llucmajor
Avícola Ballester, SL Manacor
Avícola Vadell, SA Santanyí
AVIME, SA Felanitx
Bennàssar Sampol, Antonio Alaró
FAMSA Santa Maria
Fuster Valls, José Felanitx
García Hernández, María Felanitx
Ous de Sa Granja, CB Capdepera
Juan Rigo, Rafael Llucmajor
Lladó Hernández, Francisco Campos
Llinàs Alcover, Andrés Sant Llorenç
Marí Petrus, Amador Es Castell
Martorell Gil, Galo Palma
Mas Radó, Sebastián Porreres
Olives Vidal, Juan Sant Lluís
Ous Els Molins SA Palma
Pizà Sampol, Miguel Palma
Ruíz Vico, José Eivissa
Soriano Ferrer, Rafael Eivissa
Tomàs Sorell, Juan Porreres

Palma, 26 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan Ferrà, RGE núm.
1716/92, relativa a l'escola de tennis del poliesportiu Prínceps
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d'Espanya.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 29 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

T)
Resposta 1: Costs de manteniment:

L'aportació que la Direcció General d'Esports hi ha
fet, ha estat la següent:

A l'any 1991, es varen transferir 2.000.000 pts. que
corresponien a la dotació que el Consejo Superior de
Deportes va destinar a Balears en el concepte “Planes
especiales”.

A l'any 1992, s'ha aportat a l'Escola Superior de
tennis un total de 2.500.000 pts. amb càrrec a les partides
pròpies de la Direcció General d'Esports de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Resposta 2: Desglossament de partides:

El conveni signat amb la Federació Balear de
Tennis especifica la distribució de les aportacions
econòmiques, malgrat que l'aportació que la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports hi destina es fa mitjançant
pagament de les indemnitzacions o retribucions dels
monitors.

Resposta 3: Presentació de memòries:

Sí, ha presentat un informe de realitzacions i dels
resultats, relatius a 1990 i 1991.

Resposta 4: Presentació d'un pla d'actuacions:

Va presentar un pla director de la Reial Federació
Espanyola de Tennis, que globalitza i especifica el pla
d'actuació i el modus de coordinació de les escoles
autonòmiques de tennis.

També s'han presentat els projectes que
corresponen a cada temporada.

Resposta 5: Tipus de contractes:

La Direcció Tècnica i la gestió són competència de
la Federació Balear de Tennis, que és la que contracta els
monitors.

Resposta 6: Remuneració:

Aquesta s'especifica en els contractes que es
mantenen per part dels monitors amb la Federació Balear de
Tennis.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort

M. Hble. Sr.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.

1720/92, relativa a la capitalització d'associacions agràries
1991.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 15 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

U)
Relació d'expedients de capitalització d'associacions

agràries durant l'any 1991, que s'acullen al Decret 100/89.

SolAlicituds aprovades:

Núm. exp. Entitat Quantitat subv.

12-90 SAT Prod. albercocs   20.850.000
14-90 COINGA   70.281.800
18-90 Coop. Agr. i Ram. 

de Petra     2.225.000
19-90 ídem    21.000.000
01-91 Coop. San Bartolomé

de Sóller     8.465.000
02-91 Coop. San Gmo. i Sta.

Escolástica     2.030.000
03-91 Coop. Agr. i

Ram. Llucmajor     1.700.000
05-91 Coop. de Sineu     6.050.000
06-91 SAT Ramaders agrupats   31.670.000
07-91 Coop. San Martín     2.119.500
08-91 SCL del Camp Mallorquí     8.480.000
09-91 Coop. San Bartolomé

Sóller   12.476.650
12-91 Coop. San Martín     2.511.258
13-91 Coop. San Bartolomé

Sóller     5.000.000
Total: 194.859.235

SolAlicituds desestimades:

17-90 SAT Mallorquinsde Fruits Secs 20.000.000
04-91 COINGA   32.682.737
11-91 COINGA   34.473.274

Total:   87.156.011

Palma, 13 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1739/92, relativa a la plaça de cap de serveis de la Direcció
General de Joventut.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 1 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

V)
El nomenament del cap de serveis de la DGJ es va

produir el dia 15 d'octubre del 1991, va ésser publicat al
BOCAIB el dia 31 del mateix mes, i va ésser efectiu el
nomenament des d'aquella data.

La presa de possessió del càrrec es va realitzar el
dia 4 de novembre, i va ocupar aquesta plaça fins al dia 6 de
març de 1992, data en què va concedir-se l'excedència.

Les retribucions brutes percebudes corresponents
als mesos en què va ocupar la plaça de cap de serveis
(novembre-febrer) són 1.801.262 ptes.

L'horari del cap de serveis és el mateix que el de la
resta de funcionaris de la CAIB, amb la particularitat que per
ésser càrrec tècnic amb complement específic, segons les
necessitats del servei pot realitzar tasques fora de l'horari
laboral normal.

El cap de serveis de la DGJ ha desenvolupat les
funcions que li corresponen segons el Reglament de Règim
Interior de la Conselleria Adjunta a la Presidència i que són
l'estudi, l’assessorament i la proposta de caire superior i la
responsabilitat de direcció, decisió, execució, coordinació i
control del treball de les diferents unitats administratives
integrades dins el Servei, sempre segons els objectius fixats
per la unitat per la directora general.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1919/92, relativa a
la inauguració del pavelló balear de l'Expo.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
al efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

X)
Quin cost han ocasional els actes de la inauguració

de pavelló de les Balears a l'Expo 92?

El cost és el previst en els pressuposts del projecte.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr Ramon Orfila, RGE núm. 1920/92, relativa al
programa de festes al pavelló balear.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Y)
Quin programa de festes es té previst al llarg dels sis

mesos de durada de l'Expo 92, al pavelló balear?

Abril:
20 d'abril: Inauguració oficial del pavelló de les Illes

Balears.
24-26 d'abril: Grup folklòric "Castell de Sant Felip"

(Menorca).

Maig:
1-3 de maig: Grup folklòric "Rondalla des Pla"

(Petra, Mallorca).
15-17 de maig: Grup folklòric "Balls i Tonades de

Mallorca" (Palma-Mallorca).
29-31 de maig: Agrupació folklòrica d'Eivissa i

Formentera.
30 de maig: Grup "Aires Formenterencs"

(Formentera).

Juny:
1-5 de juny: Grup folklòric "Aires Formenterencs"

(Formentera).
12-14 de juny: Grup folklòric "Arrels de Sant Joan"

(Menorca ).
20-26 de juny: Grup "Es Rebost" (Menorca).
26-28 de juny: Grup folklòric "Aires de Muntanya"

(Selva, Mallorca).
29 de juny: Dia de Formentera. Agrupació folklòrica

d'Eivissa i Formentera.
30 de juny: Dia d'Eivissa. Agrupació folklòrica

d'Eivissa i Formentera.

Juliol:
1 de juliol: Dia de Menorca. Grup folklòric

"Mussuptà". Grup "Es Rebost".
2 de juliol: Dia de Mallorca. Grup folklòric de

l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
3 de juliol: Dia de les Balears. Acte oficial de

celebració del Dia de les Balears, a les 11'00 hores en el
Palenque. Actuacions previstes al llarg del dia: "Els Cavallets"
(Felanitx, Mallorca). Grup folklòric "Es Rebost" (Menorca).
Agrupació folklòrica d'Eivissa i Formentera. "Els Cossiers"
(Montuïri, Mallorca). Grup folklòric "Mussuptà" (Menorca).
Grup folklòric de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
Cavalcada: "Som el Siurell" de l'Escola Municipal de Teatre
Infantil i Juvenil. Sopar de gala.

10-17 de juliol: Agrupació folklòrica d'Eivissa i
Formentera.

18-25 de juliol: Grup Xaloc (Mallorca).

Agost:
21-29 de setembre: Grup "Revetlers des Puig d'Inca"

(Mallorca).
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30-31 d'agost: Grup "Sa Rosa des Vents"
(Menorca).

Setembre:
1-7 de setembre: Grup "Sa Rosa dels Vents"

(Menorca).
11-13 de setembre: Agrupació folklòrica d'Eivissa

i Formentera.
25-27 de setembre: Grup folklòric "Aires Sollerics"

(Sóller, Mallorca ).

Octubre:
12 d'octubre: Clausura oficial.

Quin és el pressupost?
El cost pressupostat és de 18.000.000 de pts.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1921/92, relativa a
les convidades a la cerimònia d'inauguració del pavelló
balear.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Z)
Amb quin criteri es van distribuir les convidades

per assistir a la cerimònia d'inauguració del pavelló balear a
l'Expo 92?

Segons les criteris de protocol oficial es convidaren
les institucions, els mitjans de comunicació i les entitats
colAlaboradores del projecte de participació de les Illes
Balears a l'Expo 92.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1922/92, relativa a
l'assegurança contra incendis del pavelló balear.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AA)
Quin és el cost de l'assegurança contra incendis del

pavelló balear a l'Expo 92?

Amb quina companyia asseguradora?

Com s'ha produït aquesta contractació?

Amb quins criteris s'ha escollit la companyia
asseguradora?

L'asseguradora contra incendis del pavelló ha estat
contractada amb la companyia AXA-Mare Nostrum, en base
a la garantia i seriositat de l'esmentada asseguradora amb la
seva estreta relació amb la Comunitat de les Illes Balears i el
patrocini del cinquanta per cent del cost de la prima
d'assegurança. Aquesta ha estat l'oferta més avantatjosa de les
rebudes.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1923/92, relativa al
lloguer d'apartaments pels directius d'IFEBAL

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AB)
Quin cost en pessetes suposa mensualment el lloguer

dels apartaments contractats a Sevilla pels directius
d'IFEBAL?

Quants mesos està previst tenir-los llogats?

El preu del lloguer dels apartaments és el
corresponent al preu del mercat dels lloguers vigents a Sevilla,
a causa de la incidència de l'Expo 92. S'ha optat per l'opció
oficial a causa dels serveis que oferia i a la seva bona
comunicació amb Sevilla.

Els apartaments seran llogats fins al mes d'octubre
per 450.000 pts. mensuals, inclosos els serveis de transport a
l'Expo cada quinze minuts, netedat, vigilància, manteniment
i aire condicionat.

Aquests apartaments són ocupats pel personal
desplaçat a Sevilla per fer operatiu el pavelló de les Balears.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1924/92, relativa a la
llicència municipal d'obres del pavelló balear.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 25 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AC)
Té finalment llicència municipal d'obres el pavelló de

Balears a l'Expo 92?

En quina data s'ha concedit?

El pavelló té llicència d'obertura amb data anterior a
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la inauguració del mateix.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1929/92,
relativa a la utilització de la bicicleta.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 22 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AD)
Unes ciutats més humanes i menys contaminants,

sense problemes de polAlució ni de trànsit, presideixen
directament o indirectament, totes les actuacions polítiques
que es projecten per millorar en general la qualitat de vida
dels ciutadans.

En aquest sentit, les iniciatives dels colAlectius
socials encaminades a trobar alternatives viables a l'ús
massiu d'automòbils en els centres urbans s'han de valorar
com a positives. La promoció del cicloturisme, com a
activitat d'esplai i d'utilització adequada del lleure, s'ha
d'impulsar sens dubte des de l'àmbit municipal. Però el
propòsit de substituir l'automòbil en els desplaçaments
particulars dins el casc urbà no ha de tenir com a única
alternativa l'ús de la bicicleta.

La millora i racionalització dels transports públics
són, evidentment, una altra solució factible, encara que n'hi
ha moltes més. La qüestió és prevenir, des d'òptiques
sectorials diferents, els problemes que el trànsit rodat
suposen per a les ciutats. Ha de fomentar-se l'ús de la
bicicleta, però no s'ha de pensar que aquest mitjà serà, a curt
termini, l'única solució contra la contaminació i el
deteriorament del medi ambient.

Consideram, seguint el mateix ordre de raonaments,
que regular i impulsar l'ús de la bicicleta als centres urbans
és un tema que afecta bàsicament els poders municipals que,
sens dubte, intenten satisfer les demandes dels diferents
colAlectius ciutadans.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contesta a la
pregunta amb prec de resposta oral núm. 1931/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AE)
El Govern balear considera que l'Acord Autonòmic

subscrit entre les dues forces polítiques majoritàries de
l'Estat espanyol i el Govern de l'Estat suposa un avanç
important en el desenvolupament del Títol VIII de la

Constitució. Malgrat això, el pacte signat no significa
renunciar en absolut a assumir les màximes cotes
d'autogovern.

Volem amb això significar que totes les propostes
lleials amb la lletra i l'esperit de la nostra Constitució que
possibiliten un debat obert sobre el funcionament integrat i
estable de l'estat autonòmic en el seu conjunt deuen ser
valorades positivament.

En aquest sentit, la proposta d'“Administració única”
formulada no és incompatible amb l'efectiu desenvolupament
de les previsions contengudes en l'Acord Autonòmic.
L'esmentada proposta ha estat, a més, reconeguda recentment
per destacats constitucionalistes com ajustada al text
constitucional.

Així doncs, la qüestió s'ha de plantejar en el terreny
de les prioritats. Així mateix el Govern balear considera
preferent que s'habilitin a la major brevetat possible els
instruments necessaris per a la assumpció efectiva de les
noves competències.

Només així serà possible avaluar els resultats de
l'exercici de les noves àrees competencials -que pensam que
contribuiran a la potenciació del nostre autogovern. Haurem
de coincidir tots que ens trobam davant un model obert,
"evolutiu", d'organització territorial que permet que siguin
incorporades al debat totes quantes propostes contribueixin a
fiançar el desenvolupament de l'estat de les autonomies.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm.
1957/92, relativa a les ofertes d'activitats de camps de treball
per a joves.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes quc en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 1 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AF)
L'oferta de qualsevol activitat de la Direcció General

de Joventut es fa mitjançant les oficines d'informació juvenil
disperses pels diferents pobles de Balears.

En el cas concret de la possible realització conjunta
d'activitats, com camps de treball entre ajuntaments i DGJ,
aquesta Direcció General ha informat directament tots els
alcaldes o regidors amb els quals s'han mantingut reunions
tant a instància del propi ajuntament com de la DGJ. Així
mateix s'ha informat tant mitjançant les campanyes
informatives sobre el pla d'actuació d'aquesta Direcció
General com en comunicacions singulars adreçades als
ajuntaments.

Les activitats realitzades per la DGJ en colAlaboració
amb els ajuntaments suposen l'assumpció per part de
l'ajuntament de les despeses d'allotjament i manutenció, essent
responsabilitat de la DGJ l'organització de l'activitat, les
inscripcions, l’equip de monitors, el personal tècnic i el



B.O.P.I.B. Núm. 40 - 6 d’agost del 1992 1441

material.

Per a la selecció dels ajuntaments solAlicitants es
pren en consideració, en primer lloc, el tipus de camp de
treball a realitzar i el seu interès segons les prioritats
d'actuació de la DGJ (natura, reconstrucció de monuments,
arqueologia ... ); les condicions d'infraestructura de
l'ajuntament receptor per acollir als participants; la dotació
pressupostària destinada a camps de treball.

L'any 1992 està prevista la realització de tres camps
de treball en colAlaboració amb els ajuntaments d'Artà, Son
Servera i Formentera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm.
1958/92, relativa a les ofertes d'activitats de camps
d'aprenentatge per a joves.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 1 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AG)
L'oferta de qualsevol activitat de la Direcció

General de Joventut es fa mitjançant les oficines
d'informació juvenil disperses pels diferents pobles de
Balears.

En el cas concret de la possible realització
d'activitats, com camps d'aprenentatge entre ajuntaments i
DGJ, aquesta Direcció General ha informat directament tots
els alcaldes o regidors amb els quals s'han mantingut
reunions tant a instància del propi ajuntament com de la
DGJ. Així mateix s'ha informat tant mitjançant les
campanyes informatives sobre el pla d'actuació d'aquesta
Direcció General com en comunicacions singulars adreçades
als ajuntaments.

Els camps d'aprenentatge previstos per aquest any
es realitzen a instalAlacions pròpies de la DGJ (pelAlícula,
ceràmica, astrologia) no havent presentat solAlicitud de
realització de camps d'aprenentatge per part dels
ajuntaments.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1959/92, relativa a
les peticions d'autorització de places turístiques.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 1 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AH)
1.- Les solAlicituds d'autorització prèvia

d'allotjaments hotelers i extra-hotelers durant l'any 1991, han
estat 23 establiments, amb un total de 4.151 places.

2.- Les solAlicituds d'obertura d'allotjaments hotelers
i extra-hotelers durant 1991, han estat 11 establiments, amb un
total de 2.543 places.

3.- De les places solAlicitades en els dos punts
anteriors durant l'any 1991, s'han atorgat autoritzacions
prèvies a dos establiments amb un total de 387 places i
autorització d'obertura a 6 establiments amb un total de 933
places.

Palma, 28 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contesta a la
pregunta amb prec de resposta oral núm. 2008/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

Vos bo comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AI)
La intervenció de la Conselleria es limita a

subvencionar el 85% del cost total del pla de tractament
aprovat per aquella, i és competència dels ajuntaments la
contractació de la casa comercial que ha de dur a terme la
campanya de control de mosquits.

Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetreAvos escrit de contesta a la
pregunta amb prec de resposta oral núm. 2009/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart

AJ) 
1. A la Conselleria d'Agricultura i Pesca li consta

que, a través de conversacions amb ajuntaments i cases
comercials, durant l'any 1991 les empreses Will-Kill i
Econtrol contactaren amb diferents ajuntaments per dur a
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terme la campanya de lluita contra els mosquits.
Quant a la comunicació de ser-ne adjudicatàries, és

estrany, ja que són els ajuntaments que fan l'adjudicació
directa i la Conselleria subvenciona els ajuntaments
respectius.

2. La Conselleria d'Agricultura i Pesca, per tal de
facilitar-ne la tramitació, redactà un esborrany de contracte
i el va trametre als ajuntaments interessats.

3. Amb l'empresa Econtrol, SA.

Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contesta a la
pregunta amb prec de resposta oral núm. 2010/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AK)
1. D'acord amb les dades que té el Servei

d'Agricultura, el cost ha estat de 70.588.149 pessetes.

2. El Servei d'Agricultura no va fer el seguiment de
la campanya, i per tant tampoc no ha fet la seva avaluació.

3. Enguany no es té previst fer cap tipus de
campanya contra mosquits.

Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions amb Europa que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2033/92,
relativa al Simposi sobre els drets lingüístics culturals de les
regions d'Europa.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 10 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AL)
He de comunicar-vos que no ens ha estat possible

assistir al Simposi esmentat sobre els drets lingüístics i
culturals de les regions d'Europa.

EL DIRECTOR:
Fernando Lozano i Hernando

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2121/92,
relativa a les mesures de seguretat als gimnasos.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 2 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AM)
Quines mesures de seguretat s'exigeixen per tal que

puguin exercir la seva funció els establiments coneguts com
a gimnasos a les nostres illes?"

Quins són els gimnasos que compten amb
l'autorització del Govern?

Quina actuació tenen respecte a això i quins criteris
mantenen la Direcció General d'Esports i la Conselleria
adjunta a la Presidència?

El cap del Servei d'Activitats emet el següent
informe:

A la primera de les qüestions plantejades relatives a
les mesures de seguretat exigides en els gimnasos s'informa
que per part de la Comissió Permanent d'Activitats
Classificades i durant el tràmit de qualificació del
corresponent expedient d'activitat classificada el projecte
tècnic de l'activitat és sotmès a informe tècnic pels distints
vocals de la Comissió, els quals comproven el compliment de
la següent reglamentació de caràcter general aplicable a aquest
tipus d'establiments:

- Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses (D. 2414/1961 de 30 de novembre).

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball (OM 9 de març de 1971).

- Norma Bàsica de l'edificació de condicions de
protecció contra incendis en els edificis (NBE-CPI-82 i
NBE-CPI-91).

- Reglament d'Espectacles Públics i Activitats
Recreatives (RD 2816/1982 de 27 d'agost).

- Decret 20/1987 de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori per a la protecció del medi ambient
contra la contaminació per emissió de renous i vibracions.

- Decret 2413/73 de 20 de setembre, pel qual s'aprova
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves
Instruccions Complementàries MIBT.

- Normes Bàsiques d'instalAlacions interiors de
subministrament d'aigua (Ordre Ministerial d'Indústria de
9-12-75, BOE 13-1-76).

Segons les característiques particulars de cada
establiment i instalAlacions pròpies, s'haurà de tenir-ne en
compte els reglaments específics, com puguin ser gas, aire
condicionat, calefacció i climatització, etc.

En resposta a la segona de les qüestions plantejades,
a continuació es relacionen els gimnasos que han estat
qualificats per la Comissió Permanent d'Activitats
Classificades i els que es troben en l'actualitat en tràmit de
qualificació:

N. exp. Titular Mun. Data qualif.
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277/80 Crespo Sanmartín, A. Palma 11-03-1981
343/82 Gas Garrida, G. Eivissa 02-12-1982
345/83 Adrover Adrover, G. Palma 27-07-1983
593/85 Delgado Díaz. T. Palma 04-09-1985
844/85 Pons Bargallo, J. Palma 02-10-1985
039/85 Ravelle, L. Palma 08-01-1986
326/85 Martorell Jerez G. Palma 05-03-1986
302/86 Ortega González, I.Son Servera 04-06-1986
341/86 Jiménez Morales, F. Palma 07-05-1986
879/86 Capllonch Ferrà, R. Palma 30-07-1986
889/86 Javaloyas Gallard, L. Palma 30-07-1986
900/86 Calada Díaz, G. Palma 30-07-1986
901/86 Molino Merino, F. Palma 30-07-1986
913/86 Navas Pozo, A. Palma 03-09-1986
918/86 Villanova Vaquer, M. Palma 30-07-1986
1669/86 Moyà González, J. Palma 04-02-1987
149/87 Ramírez Navarro, R. Palma 01-04-1987
335/87 Cardell Roig, P. Palma 03-06-1987
1125/87 Gómez Hurtado, P. Palma 04-11-1987
1441/87 Gimn. Apolo, SA Palma 04-05-1988
159/88 Gimn. Phisical

Train. Bal. CB. Palma 04-05-1988
235/88 Hotelera.Alfa, SA Llucm. 29-06-1988
604/88 Rojano García, M. Calvià 06-04-1989
1473/88 Ortega González, I.Son Servera 22-09-1989
212/89 Cortès Gomila, M. Palma 26-04-1989
274/89 Gil Cruz, J. Calvià 15-05-1989
568/89 Gómez Hurtado, P. Alcúdia 16-05-1991
757/89 Oliver Jaume, J. Palma 15-01-1990
244/90 Sato, M. Palma 27-07-1990
335/90 Verdugo Sedas, F. Sant Antoni 13-11-1990
391/90 Sànchez Ortega, M. Maó 13-11-1990
538/90 Manuel Jiménez, J. Eivissa 20-09-1991
627/90 Explot. Turísticas, SA Son Servera 13-11-1990
1285/90 Nicolau González, J. Palma 20-09-1991
567/91 Molino Merino, F. Palma 28-04-1992

Expedients que es troben en tràmit qualificatori:

38/91 Acadèmia Gimnàs Muscle Fitness Maó
271/91 Arroyuelo Texeira, A. Palma
1115/91 Rommar CB Inca
1473/91 De la Calle, C. Eivissa
1488/91 Salvà Fullana, M. Campos

En resposta a la tercera qüestió plantejada, la
Conselleria Adjunta a la Presidència, a través de la Direcció
General d'Interior i del Servei d'Activitats Classificades
adscrit a aqueixa, centralitza tots els tràmits administratius
a realitzar per les distintes conselleries amb competència en
la matèria, durant el tràmit de qualificació de l'expedient
d'activitat classificada davant la Comissió Permanent
d'Activitats Classificades, en compliment de les
competències executives que l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears atribueix al Govern balear en matèria
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Palma, 29 de maig del 1992.
EL CAP DEL SERVEI D'ACTIVITATS

CLASSIFICADES:
Fernando Pareja i Cerdó.

V.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 14 de juliol del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2441/92, presentat pel Govern de la Comunitat
Autònoma, com a Criteris Generals als quals s'ha d'acomodar
l'elaboració del Pla Director Sectorial d'equipaments
comercials, per debatre com a comunicació del Govern, en
compliment del que disposa la disposició transitòria única de
la Llei 8/87 d'ordenació territorial. Així mateix acordà
sotmetre a la decisió de la Junta de Portaveus l'òrgan davant
el qual s'ha de tramitar la comunicació de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR

MITJANÇANT PROVES SELECTIVES UNA PLAÇA EN
RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL DE TÈCNIC
DE SISTEMES PER AL SERVEI D'INFORMÀTICA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

Objecte de la Convocatòria:

La present convocatòria té per objecte la provisió
d'una plaça de Tècnic de Sistemes, en règim de contractació
laboral, per al Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes
Balears, prevista en la vigent Relació de Llocs de Treball.

Requisits de l'aspirant:

a) Ésser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Estar en possessió del títol de Diplomat en

Informàtica.
d) No patir cap malaltia o disminució física que

impedeixi el desenvolupament normal de les funcions
corresponents.

e) Demostrar coneixements i experiències sobre:
- Sistemes operatius VMS i MS-DOS
- Entorns de xarxes locals
- Gestió de bases de dades documentals.

f) Adjuntar curriculum vitae per a l'avaluació
corresponent per la Comissió de Selecció.

Funcions:

Les funcions a desenvolupar seran:

- Procés de dades: hardware, software, aplicacions i
utilitats.

- Formació del personal: sistemes operatius i
programes d'utilitats.

- Macro-instruccions, rutines i programes d'utilitat.
- Assessorament sobre rendiment d'equips i

aplicacions instalAlades.
- Detecció d'anomalies.
- Establiment de sistemes de seguretat.
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- Administració de bases de dades.

SolAlicituds:

Les solAlicituds per poder participar en les proves
selectives hauran de presentar-se en el Registre General del
Parlament dins el termini de 15 dies hàbils comptats a partir
del següent del de la data de publicació de la convocatòria en
el BOPIB, d'acord amb el model que es facilitarà.

La relació d'admesos es farà pública en el tauler
d'anuncis de la Cambra. Els aspirants seran convocats
oportunament per a la realització de les proves.

Exercicis:

- Primer exercici: Avaluació dels coneixements
teòrics dels aspirants sobre els sistemes operatius VMS i
MS-DOS, de la gestió de xarxes locals (preferentment
Novell) i gestió de bases de dades documentals i amb suport
gràfic.

- Segon exercici: Avaluació dels coneixements
pràctics dels conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.

- Tercer exercici: Entrevista personal amb avaluació
del currículum presentat.

Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi
seran degudament convocats.

Duració del contracte:

El contracte serà indefinit una vegada superat un
període de prova de tres mesos.

Comissió de selecció:

La Comissió de selecció serà integrada pels
membres següents: 

- El President del Parlament o membre de la Mesa
en qui delegui.

- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.
- El Cap del Servei d'Informàtica del Parlament.
- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei

d'Informàtica del Parlament.
- Un representant dels delegats sindicals o de la

Junta de Personal del Parlament.

La Comissió de selecció resoldrà tots els dubtes i
totes les incidències que puguin sorgir després d'haver-se

constituït i les que hi pugui haver durant la realització de les
proves.

Nomenament i presa de possessió:

Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la
qualificació aconseguida, per tal que en el termini de quinze
dies comptats des de la data de notificació aporti els
documents acreditatius del compliment dels requisits exigits
per a la participació en les proves.

Conclòs el termini de presentació de documents en el
Registre General del Parlament, es procedirà per part del
President del Parlament, oïda la Mesa de la Cambra, al
nomenament corresponent de l'aspirant que hagi obtingut la
plaça, que serà publicat en el BOPIB.

Publicat el nomenament, el nomenat tendrà un
termini màxim de tres dies, comptats a partir del següent al de
la notificació del nomenament, per prendre possessió de la
plaça.

Palma, 14 de juliol del 1992.
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