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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 21 de febrer del
1995, s'aprovà la Llei de l'Esport Balear.

Palma, a 6 de març del 1995
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
LLEI DE L'ESPORT BALEAR

Exposició de motius

L'esport és una funció social que afavoreix el
desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà, fa possible
la seva formació integral i contribueix a la consecució, en tots els
ordres, d'una major qualitat de vida.

L'activitat física forma part de les persones i és un
element educatiu, tant per als esportistes d'èlit com per als que la
utilitzen com a instrument recreatiu o psico-físic

L'article 43.3 de la Constitució espanyola estableix
l'obligació dels poders públics de fomentar l'educació física i
l'esport, i de facilitar l'adequada utilització del lleure.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té
atribuïdes competències exclusives en matèria de promoció de
l'esport i de la utilització adequada del lleure, d'acord amb el que
disposa l'article 10.10 de l'Estatut d'Autonomia.

Aquesta llei, que es dicta en l'exercici de l'esmentada
atribució de competències i que regula el fet esportiu a la nostra
comunitat autònoma, pretén de facilitar un marc legislatiu
regulador de l'esport a les Illes Balears, sobre les bases
contingudes en la Carta Europea de l'Esport del Consell d'Europa
i en la Carta Internacional d'Educació Física i Esport de la Unesco.

Els principis que inspiren aquesta llei són coincidents
amb l'aspiració generalitzada del foment del coneixement i la
pràctica de l'esport, així com la seva divulgació, execució,
coordinació i assessorament. El fet esportiu més important i que
constitueix, sens dubte, el substrat imprescindible de qualsevol
pràctica esportiva és difícilment regulable. La decisió per la qual
una persona inicia la pràctica d'un esport durant el seu temps
lliure, com un dels mitjans que poden ajudar a la seva formació
integral, és impossible sotmetre-la a una normativa jurídica.

Aquesta activitat que neix de la voluntat individual de la
persona i que no té cap transcendència exterior, és a dir que
s'exhaureix en si mateixa, no requereix cap tipus de regulació
especial, en tractar-se d'un acte de llibertat. Atès tot això, els poders
públics solament han de dirigir llur actuació en el sentit de procurar
que la decisió positiva de fer esport no es vegi truncada per una
impossibilitat material en la seva consecució, i també procurar que
les persones dedicades a l'ensenyament de qualsevol disciplina
esportiva tinguin un nivell de coneixements suficients per al
desenvolupament d'aquesta funció i evitar al màxim els perjudicis
de la pràctica incorrecta de l'exercici esportiu.

Fruit d'aquest plantejament és la creació de la figura del
Pla coordinador d'establiments i d'instalAlacions esportives l'objectiu
del qual és el d'aconseguir que qualsevol ciutadà de les Balears
pugui fer possible la necessitat de practicar un esport. Així mateix
es crearà l'Escola Balear de l'Esport, que vetllarà per l'adequada
formació dels tècnics esportius i regularà els títols esportius.

Juntament amb l'anterior, també es regula la intervenció
dels nostres poders públics en els instruments urbanístics perquè
aquests habilitin els terrenys i espais necessaris per fomentar la
pràctica esportiva en una simbiosi entre l'activitat pública i privada
que solament pot tenir lloc en el camp urbanístic.

Aquesta llei, sense ignorar la indiscutible vocació turística
de les nostres illes, propugna com a principi inspirador la idea que
els turistes o residents temporals tinguin dret a fer esport, tot
transcendint l'àmbit de població de la nostra comunitat. Aquesta
circumstància fa que la llei sigui innovadora en aquest punt i que
tingui un acoblament que ultrapassa els límits estatals per a integrar-
se en un nivell internacional, a través de tots i de cadascun dels
ordenaments estatals respectius de les persones que ens visiten.

La regulació concreta de la llei parteix del principi del
respecte i acomodament a l'organització vigent de la nostra
comunitat autònoma, com no podria ser de cap altra manera, i
defineix els àmbits competencials en funció del criteri de
territorialitat.

Es fa una llista exhaustiva de les competències i
atribucions que corresponen als òrgans de l'Administració
autonòmica. Es fomenta i facilita l'associacionisme esportiu com el
millor camí per aconseguir el coneixement i la pràctica de l'esport.
Es regula la disciplina esportiva i s'atribueixen les competències a
cadascun dels òrgans que hi intervenen. Es diferencia l'exercici de
les funcions públiques administratives de les que s'atribueixen en
l'àmbit estrictament disciplinari esportiu, i se salvaguarden, en tots
els casos, les competències civils derivades de les actuacions de les
associacions sotmeses a aquesta llei en la seva doble condició.

La llei present respecta escrupolosament les competències
en matèria d'esports atribuïdes, dins el seu àmbit territorial i amb
caràcter de pròpies, als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, mitjançant la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

Així mateix, es regula el règim de recursos, els quals
s'adapten a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, que s'estableix, únicament, per a les actuacions de les
associacions esportives que es dictin en l'exercici de les funcions
públiques de caràcter administratiu. I, finalment, es preveu una
legislació de desenvolupament que faci d'aquesta llei un instrument
útil i adaptable a les circumstàncies sempre canviants de la nostra
societat.



BOPIB núm.173 - 10 de març del 1995 4705

TÍTOL I

ÀMBIT D'APLICACIÓ I PRINCIPIS GENERALS

Article 1

La llei present té per objecte la definició dels objectius
i principis rectors de l'activitat física i els esports, així com del seu
foment, divulgació i ordenació a l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 2

L'esport i l'activitat física són objectius d'interès general
que contribueixen a la formació i al desenvolupament integral de
la persona, a la millora de la qualitat de vida i al benestar social.

Article 3

1. Tots els ciutadans de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears tenen dret al coneixement i a la pràctica de l'esport.

2. Totes les persones que, temporalment, resideixin a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen dret a la pràctica
de l'esport.

3. L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma procurarà els mitjans necessaris per tal de facilitar els
desplaçaments dels esportistes de les Balears, entre les illes de la
Comunitat, per assistir a les competicions oficials d'àmbit
autonòmic.

Article 4

La Comunitat Autònoma, amb la finalitat de garantir
plenament aquests drets, desenvoluparà la política esportiva, i
tindrà en compte, com a finalitats, els principis rectors següents:

1. El foment, l'ordenació, la promoció i la difusió del
coneixement de l'esport, atès l'esperit olímpic, així com de tota
activitat física.

2. El reconeixement de l'esport com a element integrant
de la nostra cultura i la recuperació, el manteniment i el
desenvolupament de les modalitats esportives autòctones pròpies
de les Illes Balears.

3. La implantació i l'execució dels programes destinats
a afavorir l'accés a la pràctica de l'activitat física i l'esport en
règim d'igualtat per a tots els sectors, els àmbits de població i la
societat en general.

4. La promoció i el foment de la pràctica esportiva dels
joves en edat escolar orientats a la pràctica poliesportiva, a
l'educació integral i al desenvolupament harmònic de la
personalitat.

5. La promoció dels programes per a la pràctica
d'activitats físico-esportives a les persones amb discapacitats
físiques, sensorials i psíquiques.

6. Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de
la dona en l'esport i la seva incorporació a tots els nivells esportius.

7. Promocionar la pràctica esportiva en la tercera edat.

8. Vetllar perquè l'esport sigui lliure de violència, així com
de qualsevol altra pràctica extraesportiva que tendeixi a la
consecució de l'alteració dels resultats de les competicions i dels
partits.

9. El foment, la regulació i la protecció de
l'associacionisme esportiu.

10. La tutela i el foment de l'aplicació de programes
d'educació física als centres escolars i a les persones que practiquen
qualsevol activitat física o esportiva.

11. La coordinació de la gestió esportiva en relació amb
les funcions pròpies dels consells insulars i de les entitats locals,
donant suport a les actuacions d'aquestes administracions.

12. La planificació, la programació i l'execució d'una
xarxa equilibrada d'instalAlacions esportives amb els equipaments
necessaris per a tot el territori de les Illes Balears, que reculli, en la
mesura del possible, tota casta d'iniciatives, i procuri aconseguir una
utilització òptima de les instalAlacions i dels materials destinats a la
pràctica esportiva.

13. La promoció i planificació de l'esport de competició
i d'alt nivell.

14. La planificació i el foment de l'assistència mèdico-
sanitària als esportistes, en els nivells de prevenció, control i
assistència directa.

15. Aprofitar adequadament el medi natural per a aquelles
activitats esportives d'esbarjo i d'oci més adequades, regulant-les per
a salvaguarda dels recursos que la pròpia natura ofereix, i vetllar per
la seguretat dels esportistes que hi participen.

TÍTOL II

DE L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE
L'ESPORT

Article 5

La Comunitat Autònoma, dintre del seu territori, té
competències exclusives en activitat física i esports, com així ho
reconeix l'Estatut d'Autonomia de la Comunidad Autònoma de les
Illes Balears.

Article 6

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
el desenvolupament legislatiu i normatiu, així com l'execució de la
legislació de la Comunitat Autònoma, per a la promoció i pràctica
de l'esport.
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Article 7

Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma
l'aprovació del Pla coordinador d'establiments i d'instalAlacions
esportives de les Illes Balears. Així mateix, correspon a
l'Administració esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma
la coordinació i cooperació amb l'Administració General de
l'Estat.

Article 8

Correspon a l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

1. En relació amb els programes de l'esport per a l'edat
escolar i de l'esport per a tots, en desplegament de la legislació
que aprovi la Comunitat Autònoma:

a) Elaborar i aprovar en coordinació amb els consells
insulars i els ajuntaments els programes corresponents.

b) Executar aquests programes, si s'escau, en
coordinació amb els consells insulars, els ajuntaments i les
federacions.

2. Elaborar, tramitar, si escau, aprovar i executar els
instruments d'ordenació del territori referits als equipaments
esportius, d'acord amb el que estableix la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, i el Pla coordinador
d'establiments i d'instalAlacions esportives, en coordinació amb els
consells insulars.

3. Promocionar agrupacions de municipis i crear
consorcis amb l'objecte de prestar serveis i programes comuns per
al foment de l'esport.

4. Assistir, impulsar, aprovar i inscriure les federacions,
associacions i agrupacions esportives.

5. Establir els criteris que assenyalin la línia a seguir en
la concessió de subvencions per a l'esport.

6. Elaborar i aprovar, en coordinació amb els consells
insulars, els programes dirigits a aconseguir una major pràctica
esportiva dels diversos sectors socials.

7. Organitzar i regular competicions i manifestacions
esportives sense perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic.

8. Regular tot el que tingui relació amb la participació
dels equips d'esportistes que, com a representants de la Comunitat,
participin en encontres, competicions i d'altres activitats, en
colAlaboració amb les respectives federacions de les Balears.

9. Conèixer els programes d'actuació i els balanços
econòmics de les associacions que percebin qualque tipus d'ajuda
pública de la Comunitat Autònoma.

10. Formar nous tècnics i especialistes en diverses àrees
i nivells, programar cursos d'actualització i coordinar les titulacions
esportives de la Comunitat Autònoma en les condicions i forma que
s'establirà reglamentàriament.

11. Coordinar els censos de les instalAlacions esportives en
concordança amb els consells insulars, pel que fa referència a la
realització de xarxes bàsiques i de les instalAlacions d'una manera
global.

12. Fomentar, coordinar i realitzar les construccions
esportives que es considerin necessàries d'acord amb els plans
establerts per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. Participar o coordinar, amb les entitats interessades, la
creació de les xarxes especials d'instalAlacions d'alta competició o
tecnificació, i la seva conservació, programació i administració, si
així es considera convenient.

14. Ratificar els estatuts de la Unió de Federacions
Esportives.

15. Resoldre els recursos administratius que s'interposin
contra els acords de les institucions esportives en els termes prevists
per aquesta llei.

16. Crear i regular els centres i els programes de
tecnificació i rendiment esportiu per als esportistes de les Balears,
en coordinació amb els consells insulars i les federacions esportives.

17. Promocionar la pràctica de l'educació física en totes
les seves vertents.

18. Qualsevol altra competència, en matèria esportiva, no
atribuïda específicament a d'altres òrgans de l'Administració
Pública.

Article 9

Corresponen als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, referides al seu àmbit territorial,
les competències següents:

1. Executar la legislació de la Comunitat Autònoma per al
foment i la promoció de l'esport.

2. Executar els programes de l'esport escolar i de l'esport
per a tots.

3. Assistir i impulsar les delegacions de les federacions,
associacions i agrupacions esportives.

4. Informar els criteris a establir per determinar les
subvencions a l'esport.

5. Definir, planificar, participar i executar els programes
dirigits a una major pràctica esportiva dels diversos sectors socials.
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6. Organitzar i regular competicions i manifestacions
esportives sense perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic.

7. Elaborar els censos de les instalAlacions esportives.

8. Assegurar el compliment de la legislació urbanística
en matèria de dotacions i zones per a la pràctica esportiva.

9. Cooperar amb l'Administració autonòmica i amb els
ajuntaments en la construcció, ampliació i millora de les
instalAlacions esportives.

10. Promoure agrupacions de municipis i crear consorcis
amb l'objecte de prestar serveis i programes comuns per fomentar
l'esport.

11. Participar en l'elaboració i execució dels programes
de la Comunitat Autònoma relatius a la pràctica de l'esport.

12. ColAlaborar en el desenvolupament dels centres i els
programes de formació tècnica i coordinar aquesta actuació.

13. Regular la programació i el desenvolupament dels
sistemes d'iniciació tècnico-esportiva dels esportistes i els
corresponents seguiments mèdics i científics.

14. Elaborar, aprovar i executar els plans insulars
d'establiments i d'instalAlacions esportives.

15. Exercir la totalitat de les atribucions que li són
conferides per aquesta llei o per la normativa que la desenvolupi.

Article 10

Corresponen a les entitats locals, en el seu terme
municipal, les competències següents:

1. Elaborar i executar els programes de desenvolupament
i foment de l'activitat físico-esportiva.

2. Elaborar i executar els plans municipals
d'equipaments esportius.

3. Elaborar i tramitar, dintre dels instruments urbanístics
corresponents, les reserves dotacionals destinades a l'establiment
d'instalAlacions esportives.

4. Vigilar i acomplir la legislació esportiva.

5. Controlar i inspeccionar les instalAlacions esportives
públiques i privades, així com garantir la responsabilitat civil
derivada de l'ús de les instalAlacions públiques.

6. Organitzar i promoure esdeveniments esportius sense
perjudici de les federacions esportives o del Comitè Olímpic.

7. Cooperar en la construcció, ampliació i millora de les
instalAlacions d'interès municipal o insular.

8. Coadjuvar en la realització dels cens d'instalAlacions
esportives.

9. Exercir la resta de les funcions i competències que li
siguin atribuïdes per aquesta llei i per les normes que la
desenvolupin.

TÍTOL III

DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I DE LA MEDICINA DE
L'ESPORT

Capítol I

De l'educació física i de l'esport en l'ensenyament

Article 11

L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears considera fonamental la millora de
l'educació física i de l'esport en l'ensenyament.

Article 12

Es considera que l'ensenyament i la pràctica de l'educació
física i esportiva s'ha d'impartir a tots els centres escolars i en els
diferents nivells educatius.

Article 13

Es consideren d'interès preferent els programes per a
l'ensenyament i la pràctica de l'educació física i l'esport en l'edat
escolar, que comporten un objectiu de desenvolupament integral i
harmònic de la personalitat de l'infant a través d'una activitat físico-
esportiva.

Article 14

S'afavorirà la creació d'agrupacions i clubs esportius als
centres escolars per a la promoció de l'esport i la seva participació
en les competicions esportives en què s'integren, vetllant pel
convenient compliment de totes les seves obligacions, i
especialment pel que fa al foment dels valors que promoguin
l'esportivitat.

Article 15

Es colAlaborarà amb la Universitat de les Illes Balears per
fomentar l'esport en el seu àmbit i amb la creació d'agrupacions que
promocionen l'activitat físico-esportiva a la Universitat.

Capítol II

De la medicina esportiva

Article 16

Correspon als poders públics de la Comunitat Autònoma
planificar, ordenar i fomentar l'adequada assistència mèdica i
sanitària de totes les persones que practiquin una activitat física i
esportiva.

Article 17

L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en l'àrea de la medicina esportiva
haurà de tenir una actuació de caràcter preventiu que presti atenció
als aspectes següents:
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1. A les mesures que permetin el control de l'aptitud
física per a la pràctica de l'esport mitjançant els adequats controls
i revisions mèdiques.

2. Al control del retorn a l'activitat moderada amb
perfecta integritat de les seves facultats psico-físiques, i
l'orientació de les activitats físiques en la promoció de la salut.

3. A l'actuació preventiva de l'accident esportiu, motivat
per causes intrínseques del practicant o per defecte o adequació
deficient de les instalAlacions i del material, per la qual cosa
establirà els requisits idonis en totes les instalAlacions esportives.

4. A l'establiment d'un servei d'inspecció de les
instalAlacions esportives, tant de les públiques com de les privades,
per tal de garantir-ne les condicions adequades.

Article 18

Als poders públics de la Comunitat Autònoma també els
correspon:

1. L'actuació preventiva, de seguiment i de control per
evitar que els esportistes utilitzin productes no autoritzats
mèdicament i esportivament, sempre d'acord amb les normes
establertes pels organismes competents.

2. L'impuls d'unitats assistencials especialitzades en la
medicina de l'esport, amb incidència en la recerca i investigació
de la valoració i el perfeccionament biològic, psicològic i
funcional dels esportistes per al seu millor rendiment.

Article 19

Correspon als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera la titularitat dels gabinets
insulars de medicina esportiva i la coordinació de la gestió dels
gabinets locals de medicina esportiva.

TÍTOL IV

DE LES INSTALALACIONS I DELS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

Article 20

Els plans insulars d'establiments i d'instalAlacions
esportives, així com el Pla coordinador de les Illes Balears
inclouran en la seva normativa:

1. La infraestructura esportiva bàsica, determinada per
la necessitat d'instalAlacions, tot tenint en compte la població, el
nombre d'usuaris potencials, la seva ubicació i l'interès per a
l'activitat física i l'esport.

2. Les característiques i condicions mínimes dels
terrenys i de les instalAlacions esportives, segons la normativa que
permeti la seva homologació per a competicions oficials.

3. Les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat.

4. L'accés a les instalAlacions esportives de les Balears de
totes les persones, de manera que cap discapacitació física o l'edat
avançada no representi un impediment insalvable.

5. S'establiran els terminis d'acord amb l'ordenament
vigent per a la total eliminació de les barreres arquitectòniques.

6. La necessària cobertura de demanda de serveis
complementaris de caràcter esportiu per als visitants de les nostres
illes.

Article 21

Els ajuntaments, a través dels consells insulars, definiran
les necessitats del seu municipi en la seva proposta de planificació
en matèria d'equipaments esportius.

Article 22

Es determinaran les condicions per tal que els municipis
puguin optar als ajuts de l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels consells insulars per
a la construcció i millora de les instalAlacions esportives.

TÍTOL V

DE LES ASSOCIACIONS ESPORTIVES

Capítol I

Dels clubs esportius

Article 23

Són clubs esportius les associacions privades, amb
personalitat jurídica i amb capacitat d'obrar, l'objecte exclusiu de les
quals sigui el foment i la pràctica de l'esport i la participació en
competicions esportives sense finalitats lucratives.

Article 24

La constitució dels clubs esportius i el contingut de llurs
estatuts s'ha de regir pels principis d'igualtat i de representativitat,
i la seva organització interna ha de ser democràtica.

Article 25

1. Un club esportiu podrà ser integrat per persones
físiques, jurídiques o per persones físiques i jurídiques.

2. Per a la constitució d'un club esportiu, els seus
fundadors, en un nombre no inferior a cinc, han d'atorgar una
escriptura pública on consti la seva voluntat de constituir un club
l'objecte exclusiu del qual sigui esportiu, així com l'absència d'ànim
de lucre.

3. En l'esmentat document públic s'han d'incloure els
estatuts del club, en els quals ha de constar, com a mínim, el
següent:

a) La denominació, el símbol, l'objecte i el domicili del
club.

b) Els requisits i el procediment d'adquisició i pèrdua de
la condició de soci.

c) Els drets i deures dels socis.
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d) Els òrgans de govern, representació i el règim
d'elecció.

e) El règim de responsabilitat dels directius i socis. En
qualsevol cas, els directius          respondran respecte del club, dels
socis o de tercers, per culpa o negligència greu.

f) El règim disciplinari.

g) El règim econòmico-financer i patrimonial.

h) El procediment de reforma dels estatuts.

i) El règim de suspensió i dissolució del club.

4. La modificació dels estatuts dels clubs esportius ha de
ser aprovada en assemblea general.

Article 26

1. Les entitats públiques o privades amb personalitat
jurídica i capacitat d'obrar, o els grups que s'hi trobin integrats,
que desenvolupin activitats físiques esportives sense ànim de lucre
de caràcter accessori al seu objecte principal, podran accedir al
Registre d'Associacions Esportives com a clubs esportius.

2. Per a la seva inscripció s'exigirà que l'entitat atorgui
el corresponent document públic autoritzat notarialment, en el
qual, a més de les previsions generals, ha de figurar, com a mínim,
el següent:

a) La voluntat de constituir un club esportiu.

b) Els estatuts, o part d'aquests, que acreditin la seva
naturalesa jurídica, o referència a     les normes legals que
autoritzin la seva constitució com a grup.

c) La identificació del delegat o responsable del club.

d) El sistema de representació dels esportistes.

e) El règim de pressupost diferenciat.

Article 27

Els clubs esportius es regiran per les normes
determinades reglamentàriament, pels seus estatuts i reglaments,
pels acords vàlids adoptats en llurs assemblees i d'altres òrgans de
govern, i pels estatuts i disposicions de les federacions a les quals
estiguin adscrits, si és el cas.

Article 28

Els clubs esportius s'han d'inscriure en el Registre
d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que en donarà compte a les federacions respectives.

Article 29

1. L'òrgan suprem de govern serà l'Assemblea General,
els càrrecs de la qual s'han d'elegir per sufragi lliure, directe i
secret entre tots els seus membres amb dret a vot.

2. La Junta Directiva és l'òrgan gestor i executiu dels clubs
esportius, i els seus càrrecs seran elegits d'acord als seus estatuts o
reglaments.

3. La representació legal dels clubs esportius correspon al
seu president, qui ha de presidir les assemblees generals i la Junta
Directiva.

Article 30

Els clubs esportius són subjectes al règim de pressupost i
patrimoni propis, en la forma i manera que s'estableixi per via
reglamentària.

Capítol II

De les agrupacions de promoció esportiva

Article 31

Són agrupacions de promoció esportiva les entitats
privades, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que tinguin
com a objecte exclusiu la promoció i l'organització d'activitats
físiques i esportives, i la pràctica d'aquestes pels seus associats, amb
finalitats lúdiques, formatives o socials sense ànim de lucre.

Article 32

La constitució de les agrupacions de promoció esportiva
i el contingut dels seus estatuts s'ha de basar en els principis
d'igualtat i de representativitat, i llur organització interna ha de ser
democràtica.

Article 33

1. Les agrupacions de promoció esportiva solament podran
ser integrades per persones físiques.

2. Per constituir una agrupació de promoció esportiva serà
suficient que els seus promotors o fundadors subscriguin un
document privat on figuri, com a mínim, el següent:

a) El nom i les altres dades personals dels promotors o
fundadors. Així mateix es           nomenarà un delegat o responsable
que, en el mateix escrit, n'acceptarà el càrrec.

b) La voluntat de constituir l'agrupació, així com la
finalitat, el seu nom i el seu símbol.

c) El domicili de l'agrupació a efectes de notificacions.

d) El reconeixement i l'acatament de forma expressa a la
normativa esportiva de la         Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

3. La participació d'una agrupació de promoció esportiva
en les competicions oficials d'àmbit autonòmic requerirà l'adaptació
dels seus estatuts o reglaments a les condicions expressades en els
apartats 2, 3 i 4 de l'article 25 d'aquesta llei.
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Article 34

Les agrupacions de promoció esportiva es regiran per les
normes establertes reglamentàriament, pels seus estatuts i
reglaments, i pels acords vàlids adoptats pels òrgans gestors i de
govern.

Article 35

Les agrupacions de promoció esportiva s'han d'inscriure
en el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Capítol III

De les federacions esportives

Article 36

Les federacions esportives de les Balears són entitats
privades amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, constituïdes
per clubs esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, dedicades
a la pràctica i a la promoció de cadascun dels esports específics.

Article 37

Solament hi pot haver una federació balear per a cada
esport específic.

Article 38

Les federacions esportives de les Balears es regiran pel
que disposa aquesta llei, per les seves normes de desenvolupament
i pels seus estatuts.

Article 39

1. Els estatuts de les federacions esportives de les
Balears han de recollir els principis de paritat corregida entre illes,
d'igualtat i de representativitat, i la seva organització ha de ser
democràtica.

2. Els estatuts han de ser aprovats per l'assemblea
general i ratificats per l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 40

Totes les federacions esportives de les Balears han de
procedir a la inscripció dels seus estatuts en el Registre
d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Article 41

1. Els òrgans de govern de les federacions esportives de
les Balears són l'assemblea general i la junta directiva.

2. L'òrgan suprem de govern en serà l'assemblea general,
i els seus càrrecs s'han d'elegir per sufragi lliure, directe i secret
entre tots els seus membres.

3. La junta directiva és l'òrgan gestor i executiu de la
federació, els seus càrrecs seran elegits d'acord amb els seus estatuts
o reglament.

4. La representació legal de les federacions esportives
correspon al seu president, que en presidirà les assemblees generals
i la junta directiva.

Article 42

Les federacions esportives s'han de regir pel règim de
pressupost i patrimoni propis, havent de sotmetre anualment llur
comptabilitat a la verificació comptable regulada per
l'Administració esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Article 43

1. Per participar en les competicions de caràcter oficial,
els clubs s'han d'inscriure prèviament en la federació respectiva i
donar-se d'alta en el Registre d'Associacions Esportives de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Són competicions oficials les que així siguin
qualificades per la corresponent federació esportiva de les Balears.

Article 44

1. Es crea la Junta Balear de Garanties Electorals, adscrita
a l'Administració esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma,
que vetllarà, de manera immediata i en última instància
administrativa, per la transparència i objectivitat dels processos
electorals de les federacions esportives de les Balears.

2. La composició, les competències, la constitució i el
règim de funcionament d'aquesta junta seran determinats per la via
reglamentària.

Article 45

La Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears és
l'entitat representativa del conjunt de les federacions constituïdes i
inscrites en la Comunitat Autònoma.

Article 46

1. La Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears
s'ha de regir per aquesta llei, per les disposicions reglamentàries que
li siguin aplicables i pels seus propis estatuts.

2. Els estatuts de la Unió de Federacions Esportives de les
Illes Balears han de recollir els principis d'igualtat i de
representativitat, i la seva organització ha de ser democràtica.

3. Els estatuts han de ser ratificats per l'Administració
esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma.



BOPIB núm.173 - 10 de març del 1995 4711

Capítol IV

Del Registre d'Associacions Esportives

Article 47

El Registre d'Associacions Esportives té per objecte la
inscripció de les associacions esportives regulades per la llei
present la seu de les quals es trobi a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Article 48

Hi són objecte d'inscripció:

a) La constitució de clubs esportius, d'agrupacions de
promoció esportiva i de federacions esportives.

b) Les modificacions estatutàries.

c) La suspensió o dissolució dels clubs esportius, de les
agrupacions de promoció esportiva i de les federacions esportives.

Article 49

Les associacions esportives no podran utilitzar una
denominació o simbologia idèntica a la d'altres prèviament
inscrites, o que pugui constituir causa de confusió.

Article 50

El règim documental, l'organització i el funcionament
del Registre serà determinat per la via reglamentària.

Capítol V

Disposicions comunes

Article 51

Els clubs esportius, les agrupacions de promoció
esportiva i les federacions esportives poden ser declarades
d'utilitat pública per l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la manera i amb els
efectes que s'estableixin reglamentàriament.

Article 52

L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears determinarà reglamentàriament,
abans del 31 de desembre del 1995, els criteris, les condicions i els
requisits a tenor dels quals podrà qualificar-se com a esportiva
qualsevol activitat, per tal de reconèixer-la com a tal als efectes
d'aquesta llei, i en especial als de la creació i constitució de
federacions esportives.

TÍTOL VI

DE L'ESCOLA BALEAR DE L'ESPORT I DE LES
TITULACIONS DELS TÈCNICS ESPORTIUS

Article 53

L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears vetllarà per la salut pública de totes
les persones que practiquin l'esport. Tots els qui exerceixen una
activitat tècnico esportiva han de posseir la titulació que estableixi
la legislació vigent.

Article 54

Correspon a l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma l'aprovació dels ensenyaments mínims de les
titulacions dels tècnics esportius especialitzats en el seu àmbit
territorial, l'establiment del règim d'accés a les titulacions tècniques
de cada modalitat esportiva i l'aprovació dels nivells de les
titulacions, dels currículums i l'homologació dels títols.

Article 55

L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears establirà els convenis oportuns amb
les federacions esportives i d'altres organismes competents per tal
de coordinar, homologar, unificar i determinar l'ensenyament de les
titulacions dels tècnics esportius de cada modalitat específica.

Article 56

1. L'Administració esportiva del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears crearà l'Escola Balear de l'Esport.

2. Les funcions d'aquesta escola seran la gestió i la
coordinació de la formació en matèria esportiva especialitzada i de
les titulacions en l'àmbit balear.

TÍTOL VII

FUNCIONS PÚBLIQUES DELEGADES

Article 57

1. Les federacions esportives sotmeses a aquesta llei
exerciran funcions públiques delegades de caràcter administratiu
sota la coordinació i tutela de l'Administració esportiva del Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a aquests efectes
actuaran com a colAlaboradores de l'Administració autonòmica.

2. Aquestes funcions vindran determinades per normes de
posterior desenvolupament.

Article 58

Els actes de les federacions esportives, en l'exercici de les
funcions descrites en l'article anterior, seran susceptibles de recurs
administratiu ordinari davant l'Administració esportiva del Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les resolucions de
la qual exhaureixen la via administrativa.

TÍTOL VIII

DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Capítol I

De la disciplina esportiva

Article 59

1. L'àmbit de la potestat disciplinària esportiva, als efectes
de la llei present, s'estén a les infraccions de les regles de joc o de
competició i a la conducta esportiva que es trobin degudament
tipificades en aquesta llei, en les disposicions que la desenvolupen
i en els estatuts i reglaments de les associacions i de les federacions
esportives que hagin estat aprovats a l'empara d'aquesta llei.
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2. Són infraccions de les regles de joc o de competició
les accions o les omissions que pertorbin, vulnerin o impedeixin
el seu normal desenvolupament.

3. Són infraccions de la conducta esportiva les accions
o omissions no incloses en el número anterior que impedeixin o
menyscabin el desenvolupament normal de les relacions
esportives o que atemptin contra els principis generals d'aquesta
llei.

4. El règim disciplinari esportiu s'entén sense perjudici
de la responsabilitat penal o civil en què puguin incórrer els
afectats per aquesta llei, que es regirà pel que disposa el Dret
Comú.

Article 60

1. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva
correspon:

a) Als jutges i àrbitres, durant el transcurs del joc o de
la competició, d'acord amb les regles establertes per a cada
modalitat esportiva.

b) Als clubs esportius pel que fa als seus esportistes i
afiliats, tècnics, socis o associats i directius, d'acord amb els seus
estatuts i reglaments i la resta de l'ordenament jurídic.

c) A les federacions balears, en el seu àmbit d'actuació,
sobre les persones que formen part de la seva estructura orgànica,
sobre els esportistes, tècnics, àrbitres, jutges i qualsevol estament
implicat en la pràctica de l'esport, així com a les associacions
esportives i, en general, sobre les persones que, estant federades,
practiquin la seva modalitat esportiva.

d) Al Comitè Balear de Disciplina Esportiva sobre les
persones, associacions i federacions esportives autonòmiques, els
seus directius i membres afiliats.

2. Els òrgans disciplinaris exerciran llur potestat d'ofici
o a instància de part.

Article 61

1. Les infraccions de les regles de joc, de competició o
de conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:

a) Les agressions, coaccions o amenaces als jutges,
àrbitres, tècnics, directius, jugadors i a totes les autoritats
esportives.

b) En general, la promoció, incitació o utilització de la
coacció o de la violència en l'esport.

c) La realització d'activitats i la prestació de serveis
relacionats amb l'educació física i l'esport en unes condicions que
puguin afectar greument la seguretat i la salut de les persones.

d) La promoció, la incitació o el consum de substàncies o
productes farmacològics prohibits o tendents a modificar de manera
artificial la capacitat dels esportistes.

e) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant
preu, intimidació o simple acord, el resultat d'una prova o
competició.

f) Els incompliments de les sancions greus i molt greus.

g) Els abusos d'autoritat i la usurpació de funcions.

3. Es consideren infraccions greus:

a) L'incompliment de les ordres o instrucccions dictades
pels òrgans esportius competents, pels jutges o els àrbitres.

b) Els insults i les ofenses als àrbitres, jutges, tècnics i
directius o a les autoritats esportives, així com als jugadors i al
públic assistent.

c) Els actes notoris i públics que atemptin contra el
decòrum o la dignitat esportiva.

d) L'incompliment de les sancions lleus.

e) L'exercici d'activitats declarades incompatibles amb
l'actuació o la funció esportiva acomplerta.

4. Es consideren infraccions lleus:

a) Les conductes clarament contràries a les normes
esportives que no es trobin incloses en la qualificació de greus o
molt greus.

b) Qualsevol de les infraccions previstes en l'apartat
anterior, quan per la seva naturalesa, ocasió o circumstància no
s'hagin de qualificar com a greus.

c) Qualsevol altra infracció, no inclosa en els apartats
anteriors, que les normes de desenvolupament d'aquesta llei
qualifiquin com a lleu.

Article 62

1. La reincidència o reiteració serà considerada com a
circumstància agreujant de responsabilitat en la disciplina esportiva.

2. Es consideren circumstàncies atenuants de les
infraccions de les regles de joc o de competició el penediment
espontani i que hagi precedit, immediatament a la infracció, una
provocació suficient.

Article 63

Per la comissió de les infraccions tipificades com a molt
greus es podran imposar les sancions següents:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.

b) Privació definitiva de la llicència federativa.
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c) Privació definitiva dels drets d'associat.

d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període
d'un a cinc anys, o d'una a cinc temporades de la llicència
federativa o dels drets d'associat.

e) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
degudament estipulades pels reglaments disciplinaris de cada
federació o associació esportiva.

f) La pèrdua o el descens de categoria, la pèrdua de
punts en la classificació, la clausura del terreny de joc per un
període de quatre mesos a un any.

g) La pèrdua del partit o la desqualificació de la prova.

Article 64

Per la comissió d'infraccions greus es podran imposar les
sancions següents:

a) Inhabilitació, suspensió de la llicència o suspensió
dels drets d'associat per un període d'un mes a un any, o de cinc
partits en una temporada, segons el que pertoqui.

b) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
estipulades pels reglaments disciplinaris de les federacions i
associacions esportives.

c) Segons correspongui, la pèrdua del partit o
desqualificació de la prova, o la clausura del recinte esportiu per
un període d'un a tres partits en una temporada.

Article 65

Per la comissió d'infraccions lleus es podran imposar les
sancions següents:

a) Suspensió de la llicència federativa o dels drets
d'associat per un període no superior a un mes o d'un a quatre
partits.

b) Sanció de caràcter econòmic en les condicions
degudament estipulades pels reglaments disciplinaris de les
federacions i associacions esportives.

c) Amonestació.

Article 66

1. La sanció de multa es podrà imposar simultàniament
a qualsevol altra que els òrgans disciplinaris considerin oportuna.

2. Les sancions imposades a través del corresponent
expedient disciplinari han de ser immediatament executives.

Article 67

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o al
mes, segons la seva consideració de molt greus, greus o lleus.

2. La prescripció s'interromprà per la iniciació de
l'expedient sancionador; però si aquest romangués paralitzat durant
un mes per causa no imputable a la persona o entitat subjecta a
l'esmentat procediment, tornarà a córrer el termini de prescripció.

3. Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes,
segons corresponguin a infraccions molt greus, greus o lleus. El
termini de prescripció es començarà a comptar a partir del dia
següent a aquell en què la resolució per la qual es va imposar la
sanció adquireixi fermesa, o des que es va infringir el seu
compliment si aquest hagués començat.

Article 68

El procediment per a la imposició de les sancions, d'acord
amb els principis bàsics d'aquesta llei i els reglaments disciplinaris
de les associacions subjectes a ella, garantirà als interessats el dret
d'assistència per part de la persona que designin i el d'audiència
prèvia a la resolució de l'expedient.

Article 69

Les federacions i associacions adscrites a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears han de desenvolupar en llurs estatuts
i reglaments tot el que concerneix al règim disciplinari aplicable a
la seva modalitat esportiva, d'acord amb aquesta llei i amb les
normes que la desenvolupin posteriorment.

Article 70

Contra els acords sancionadors en matèria de disciplina
esportiva que adoptin els clubs esportius, es podrà interposar recurs
davant els òrgans disciplinaris de llurs corresponents federacions i
els d'aquestes davant el Comitè Balear de Disciplina Esportiva.

En tots els casos, l'organisme davant el qual es presentin
els recursos podrà suspendre l'execució de l'acord impugnat, en les
circumstàncies determinades pels seus reglaments.

Capítol II

Del Comitè Balear de Disciplina Esportiva

Article 71

El Comitè Balear de Disciplina Esportiva és l'òrgan
suprem en matèria de disciplina esportiva en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma; adscrit a l'Administració esportiva del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actua amb total
independència i decideix en última instància administrativa sobre
les qüestions disciplinàries de la seva competència. Les seves
resolucions exhaureixen la via administrativa.

Article 72

És competència del Comitè Balear de Disciplina Esportiva
el coneixement i la resolució dels recursos interposats contra els
acords dels òrgans disciplinaris de les federacions autonòmiques,
d'acord amb els supòsits determinats per les seves normes
reglamentàries.

Serà també competència seva resoldre sobre qualsevol
acció o omissió que, per la seva especial transcendència dintre de
l'àmbit esportiu, consideri oportú de tractar d'ofici o a instància de
l'Administració esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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Article 73

El Comitè Balear de Disciplina Esportiva exerceix la
seva potestat disciplinària sobre les federacions esportives de les
Balears i sobre les persones i les associacions sobre les quals
aquestes l'exerceixin.

Article 74

1. El Comitè Balear de Disciplina Esportiva s'integrarà
per set membres titulars i un secretari amb veu però sense vot. Un
mínim de tres dels components han de ser experts juristes, i els
restants han de reunir una àmplia i reconeguda experiència en
matèria esportiva.

2. Els membres del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva seran nomenats per l'Administració esportiva del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la
manera següent:

a) Tres membres d'entre els nou proposats per l'IlAlustre
ColAlegi d'Advocats de les Balears.

b) Dos membres d'entre els sis proposats per les
federacions esportives de les Balears.

c) Dos membres proposats directament per
l'Administració esportiva del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

3. Podran ser designats, a més a més, suplents per a
cadascuna de les representacions esmentades, per cobrir les
situacions que impedeixin als titulars l'acompliment dels seus
càrrecs.

4. Els càrrecs tenen caràcter honorífic, han d'acreditar les
dietes que resultin per causa de la seva activitat, i el seu mandat
tindrà una durada de quatre anys que coincidiran amb els períodes
olímpics, i podran ser reelegibles.

5. Els membres del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva hauran d'elegir, d'entre ells, un president i un vice-
president, que han de ser ratificats per l'Administració esportiva
del Govern de la Comunitat Autònoma. El secretari del Comitè
serà nomenat per l'Administració esportiva esmentada d'entre els
seus funcionaris.

Article 75

1. El Comitè Balear de Disciplina Esportiva ha d'aplicar
les resolucions i la reglamentació esportives vigents de cada
federació, així com els usos i els costums propis de l'activitat
esportiva de què es tracti i la resta de normativa de general
aplicació, tenint en compte per a la tramitació dels expedients el
que estableix la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, que
aprova el Reglament del procediment que ha de seguir la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'exercici de la
potestat sancionadora.

2. En tot cas, s'ha de concedir audiència a l'interessat, que
podrà comparèixer en el procediment assistit per la persona que
designi.

TÍTOL IX

DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
ADMINISTRATIVES

Article 76

1. Es consideren infraccions molt greus en relació amb els
presidents i la resta dels membres directius de les federacions
esportives autonòmiques, les següents:

a) L'incompliment dels acords de l'assemblea general, i de
les disposicions estatutàries i reglamentàries, en relació a les
funcions públiques delegades.

b) La no execució dels acords del Comitè Balear de
Disciplina Esportiva. 

c) Utilitzar les ajudes, les subvencions o el finançament
que s'hagin obtingut per a finalitats diferents a les previstes.

2. Per la comissió de les infraccions tipificades en el punt
anterior es podran imposar les sancions següents:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.

b) Privació definitiva de la llicència federativa.

c) Privació definitiva dels drets d'associat.

d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període d'un
a cinc anys, o d'una a cinc temporades, de la llicència federativa o
dels drets d'associat.

3. Els supòsits prevists en aquest article, excepte el
contingut en l'apartat 1.c), podran ser tramitats i resolts, amb
expedient previ i a instància de l'Administració esportiva del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel Comitè
Balear de Disciplina Esportiva.

TÍTOL X

DE LA CONCILIACIÓ EXTRAJUDICIAL

Article 77

Les diferències o qüestions litigioses entre els sotmesos a
l'àmbit d'aquesta llei, sorgides per l'aplicació de normes no incloses
en aquesta, és a dir de lliure disposició de les parts, la transgressió
de les quals no sigui objecte de sanció disciplinària, podran ser
objecte de conciliació o d'arbitratge sota les condicions de la Llei
36/1988, de 5 de desembre, de arbitraje.

Article 78

Als efectes assenyalats en l'article anterior, les entitats
esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden
preveure en els seus estatuts sistemes de conciliació o arbitratge,
d'acord amb els principis bàsics de l'esmentada Llei d'arbitratge i
sempre que hi consti la voluntat manifesta de les persones
interessades de sotmetre's a aquest sistema.



BOPIB núm.173 - 10 de març del 1995 4715

Disposició transitòria primera

En tant no es promulguin les disposicions de caràcter
general a les quals fa referència la disposició final primera,
continuaran en vigor totes les disposicions reglamentàries, que no
hagin estat expressament derogades i que siguin compatibles amb
el que es preveu en la llei present.

Disposició transitòria segona

Les disposicions estatutàries i reglamentàries de les
associacions i federacions esportives de les Balears s'adaptaran a
allò que es disposa en la llei present, en els terminis que
estableixin les seves normes de desenvolupament.

Disposició transitòria tercera

Mentrestant no es promulguin les disposicions de
caràcter reglamentari que desenvolupin el capítol IV del títol V
d'aquesta llei, els clubs esportius i les agrupacions de promoció
esportiva seran inscrits, respectivament, en les seccions I i II del
Registre d'Associacions Esportives.

Disposició transitòria quarta

En tant no es promulguin els reglaments que
desenvolupin la llei present als quals es refereix el títol VIII i, en
especial, la composició i el funcionament del Comitè Balear de
Disciplina Esportiva, serà d'aplicació allò que disposa el Decret
107/1986, de dia 11 de desembre, mitjançant el qual es creà aquest
Comitè, i l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura, de 9
d'octubre de 1987, per la qual s'aprova el Reglament de règim
intern d'aquest.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que
contradiguin o s'oposin al que es disposa en la llei present i, en
particular:

a) El Decret 71/1983, de dia 27 d'octubre, sobre premis
anuals a l'esport balear.

b) El Decret 12/1984, de dia 9 de febrer, sobre Registre
de directors d'instalAlacions esportives de les Balears.

c) El Decret  22/1984, de dia 22 de març, sobre creació
del Consell Balear de l'Esport.

d) El Decret 30/1985, de dia 18 d'abril, de creació del
Registre de llicenciats en Educació Física.

e) El Decret 66/1988, de dia 21 de juliol, de creació del
Registre de centres de pràctica esportiva.

f) L'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, de dia 16 de febrer de 1989, per la qual es desenvolupa el
Decret 66/1988, del 21 de juliol, sobre creació del Registre de
centres de pràctica esportiva.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè, en el termini de sis mesos, dicti les
disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament i
l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona

La llei present entrarà en vigor en el termini dels vint dies
posteriors a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Seu del Parlament, 2 de març del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez de Dios.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 22 de febrer del
1995, s'aprovà la Llei de modificació de determinats articles de la
Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Palma, a 6 de març del 1995
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B) 

LLEI DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DE LA LLEI 5/1993, DE 15 DE JUNY, DEL
CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

La Llei 5/1993, de 15 de juny, va crear el Consell
Consultiu de les Illes Balears, com el superior òrgan consultiu de la
Comunitat Autònoma.

L'experiència adquirida en aplicar aquesta llei d'ençà que
es constituí el Consell Consultiu de les Illes Balears fa aconsellable
introduir-hi modificacions motivades pels raonaments següents:

1. L'article 10 que fa referència als dictàmens que,
preceptivament, han de ser emesos, després d'especificar els
supòsits concrets que s'indiquen en els apartats 1 a 5, assenyala en
el 6 el següent:

"Expedients tramitats per l'Administració de la Comunitat
Autònoma en els quals la llei exigeixi preceptivament el dictamen
d'un organisme consultiu que es refereixin, entre altres, a les
matèries següents: ..."
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Evidentment, només els expedients d'aquesta
Administració són els que es poden incloure en l'apartat transcrit
parcialment, la qual cosa significa que no hi podran ser compresos
literalment aquells altres que provenguin d'altres corporacions
com, per exemple, els ajuntaments que, atès l'ordenament en
vigor, han de comptar en assumptes determinats amb
l'assessorament preceptiu del Consell Consultiu de les Illes
Balears, a títol d'òrgan equivalent al Consejo de Estado, com a
requisit ineludible per a la resolució que hagi de dictar-se. Els
articles 102, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, i 114, apartat 3, del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, són
mostres clares d'això que s'acaba de dir.

És necessari, en conseqüència, que l'apartat 6 esmentat
no es limiti a expedients de l'Administració de la Comunitat
Autònoma sinó que estengui l'àrea d'incidència a les altres
administracions públiques quan aquestes estiguin obligades, per
precepte legal, a solAlicitar dictamen del Consell Consultiu de les
Illes Balears.

2. L'article 11, que es refereix a la solAlicitud de
dictàmens amb caràcter facultatiu, indica a l'epígraf e) que aquests
podran demanar-se "quan ho requereixi la seva transcendència
especial a judici de l'òrgan solAlicitant".

És plausible que l'apreciació de la transcendència
correspongui a l'òrgan solAlicitant, però és menester determinar
quin pot ser aquest, perquè no sembla acceptable una indefinició
dels qui, a l'empara del precepte, han de considerar-se legitimats
per a reclamar, facultativament, la intervenció del Consell
Consultiu de les Illes Balears.

Si, com proclama l'article 1 de la llei, el Consell
Consultiu de les Illes Balears és el superior òrgan consultiu de la
Comunitat Autònoma, que es concreta administrativament en el
Govern, és lògic que es venci la indefinició alAludida precisant que
haurà de ser l'Administració encomanada a aquest Govern la que
estigui investida d'autoritat per solAlicitar dictàmens en el supòsit
explicat, amb l'additament, és clar, dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera quan actuïn en
l'exercici de funcions atribuïdes a favor seu, tal com es puntualitzà
a l'article 2, apartat 4, del Reglament orgànic del Consell
Consultiu de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret
118/1993, de 14 d'octubre.

3. L'article 9, que es refereix a les despeses que
s'originin pel funcionament del Consell Consultiu de les Illes
Balears, ofereix una versió literal insuficient dels conceptes dignes
de considerar perquè, sense minva de la qualitat honorífica que
enalteix els seus components, aquests siguin indemnitzats
prudentment pel seu esforç i dedicació, de manera que l'exercici
del càrrec no es converteixi en causa de perjudici sense reparació.
Les actuacions desplegades pel Consell Consultiu de les Illes
Balears, considerant-ne les sessions, els dictàmens emesos, la
celeritat en el despatx d'expedients i el nivell de les intervencions,
són factors que justifiquen la necessitat d'una reforma.

Així doncs, és convenient que, juntament amb les
despeses de desplaçament i estada que es tenen en compte en el
precepte, se situïn les assistències com a títol hàbil en dret perquè
es pugui assolir la realitat ja indicada i la reparació justa.

Article 1

Es modifica l'article 9, paràgraf 1, que quedarà redactat de
la manera següent:

1. Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears
tendran dret a la percepció, si n'és el cas, d'indemnitzacions per
despeses de desplaçament, d'estada i d'assistència a les sessions que
es duen a terme, d'acord amb el que es disposi en el Reglament
orgànic i altres disposicions dictades per a l'aplicació d'aquesta llei.

Article 2

Es modifica l'article 10, apartat 6, que quedarà redactat de
la manera següent:

6. Expedients tramitats per les administracions públiques,
corporacions i institucions públiques de l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els quals la llei exigeixi
preceptivament el dictamen del Consejo de Estado o del Consell
Consultiu de les Illes Balears, que es refereixin, entre altres, a les
matèries següents: ...

Article 3

S'afegeix un paràgraf segon a l'article 11, amb la redacció
següent:

2. Els dictàmens d'emissió facultativa a què es refereix
l'apartat e) del paràgraf primer d'aquest article només podran ser
solAlicitats per l'Administració autonòmica en qualsevol cas, i pels
consells insulars únicament en matèries que hagin estat objecte
d'atribució a favor seu per part de la Comunitat Autònoma.

Disposició Derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin a aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia en què es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Seu del Parlament, 2 de març del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera
El Secretari:
Jesús Martínez de Dios.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CAIB , relativa a conseqüències polítiques de
l'anul•lació pel Tribunal Suprem de la concessió del servei d'ITV de
Mallorca. Així mateix, i conformement amb l'establert en l'article
95 del Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada,
tramitar-la pel procediment d'urgència. (Mesa de 8 de març del
1995).

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
al Govern de la CAIB , relativa a conseqüències polítiques i
econòmiques derivades de la sentència de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, que revoca la Resolució d'adjudicació del Servei
d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca, i determinació de les
responsabilitats polítiques que se'n deriven. (Mesa de 8 de març del
1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la al

Govern de la Comunitat sobre les conseqüències polítiques de la
Sentència de 24 de gener del 1995 de la Secció 5ª de la Sala
Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per la
que s'anul•la la concessió administrativa a favor de "Inspección
Técnica de Mallorca SA" (ITEMA) de l'explotació del Servei
d'Inspecció Tècnica de vehicles de l'illa de Mallorca, acordada pel
Consell de Govern en data 12 de febrer del 1987.

Palma, a 2 de març del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la al

Govern de la Comunitat sobre les conseqüències polítiques i
econòmiques derivades de la Sentència de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, que revoca la Resolució d'adjudicació del Servei
d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca, i determinació de les
responsabilitats polítiques que se'n deriven.

Palma, a 2 de març del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1046/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 337/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Gestió
Sanitària de Mallorca (GESMA). (Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1047/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 370/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla
Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes Balears, Pla
Insular de Mallorca (POOT). (Mesa de 8 de març del 1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
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 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm. 337/95,
relativa a política referent a Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA),
la següent MOCIÓ:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Rebutjar la inclusió de clàusules de blindatge en els
contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Atès que
el Servei Balear de la Salut (SERBASA) té adscrita l'empresa
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) i que, des d'aquesta, els
representants sindicals han denunciat els privilegis dels qui han
obtengut clàusules contractuals de blindatge, per això insta
l'Honorable Senyor Bartomeu Cabrer i Barbosa, Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, a interessar del seu germà Sr. Josep
Cabrer i Barbosa, Secretari del Servei Balear de la Salut
(SERBASA), la renúncia immediata de la clàusula de blindatge que
figura a l'apartat desè del contracte que, el dia 1 de març del 1993,
signaren l'Honorable Senyor Gabriel Oliver i Capó, aleshores
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, i l'esmentat Sr. Josep Cabrer
i Barbosa, que estipulava que, en cas d'acomiadament, "el Sr.
Cabrer tendra derecho a una indemnización de veinticuatro
mensualidades del importe que perciba en el momento de su cese",
equivalents, el 1993, a una quantitat superior als 12 milions de
pessetes.

2.- Condemnar, en el tema de Gestió Sanitària de Mallorca
(GESMA), les pressions que, des de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, s'exerceixen per obligar els funcionaris a
laboralitzar-se, i denunciar les discriminacions que practica la
Conselleria esmentada contra els funcionaris que es neguen a
laboralitzar-se.

3.- Atès que la creació (Decret 116/93, de 14 d'octubre) de
l'empresa pública, ajustada al dret privat, Gestió Sanitària de
Mallorca no ha significat cap millora per la gestió de la Sanitat de
Mallorca i, contràriament, ha creat un gran malestar i inseguretat en
les condicions dels treballadors de la Sanitat a ella adscrits, insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a dissoldre, en el termini de
quinze dies, l'empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca i que les
funcions del Servei Balear de la Salut (SERBASA) sien
desenvolupades a través d'altres opcions, com preveu l'article 7.2.1
de la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del Servei Balear de la Salut"

Palma, a 3 de març del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm. 370/95,
relativa al Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les
Illes Balears, Pla Insular de Mallorca (POOT), la següent
MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a adaptar el POOT als Criteris Generals aprovats per
la Cambra el dia 23 de febrer del 1989.

2. El Parlament de les Illes Balears considera que el
POOT de l'illa de Mallorca no té garantit el seu finançament, i
insta el Govern de la Comunitat a aportar un Estudi Econòmic-
Financer solvent que compleixi les determinacions que la Llei
d'Ordenació Territorial exigeix als Plans Directors.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la
inexistència en el POOT de Mallorca d'un Programa d'Actuació,
i insta el Govern de la Comunitat a elaborar-lo, per tal de ser
tengut en compte en cada Llei anual de Pressuposts de la
Comunitat Autònoma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a incloure en el POOT de Mallorca un Pla
d'Esponjament i Reconversió a les zones turístiques, prioritzat,
mitjançant actuacions aïllades o amb la figura dels PERIS.

S'establiran convenis, entre les institucions implicades
i els afectats, imputant els costs a cada una de les parts, i es
sotmetran totes les realitzacions a un calendari no superior a 8
anys.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a incloure en el POOT de l'illa de Mallorca la regulació
dels sòls urbans i urbanitzables amb Pla Parcial aprovat, amb
criteris i paràmetres similars als turístics, per a les edificacions no
hoteleres, per tal de disminuir l'edificabilitat i el nombres de
places a les zones.

Palma, a 3 de març del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1061/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ampliació
Hotel Don Carlos de Santa Eulàlia. (Mesa de 8 de març del 1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quantes places ha ampliat l'hotel Don Carlos del municipi
de Santa Eulàlia d'Eivissa? En quina situació es troba l'expedient
d'ampliació?

Palma, a 6 de març del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 993/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a informació al Consell
Insular pitiús sobre les Directrius del Pla Hidrològic. (Ratificació
admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 994/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a destinació de
l'immoble subvencionat pel Govern al Consell pitiús. (Mesa de 8 de
març del 1995).

RGE núm. 1008/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Obrador i Moratinos, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a tardança en remetre el BOCAIB a correus. (Ratificació admissió
feta per la Presidència, Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1015/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració de
la cimera Europea de Ministres a Palma. (Mesa de 8 de març del
1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori,  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, directament o a través de la Junta d'Aigües, ha fet cap
mena de consulta o ha recaptat informació del Consell Insular de
les Pitiüses per a l'elaboració de les directrius del Pla Hidrològic
de Balears, prèviament a l'exposició pública d'aquestes?

Palma, a 28 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma,  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En el compromís signat entre el Govern de la CA i el
Consell Insular pitiús per a subvencionar la construcció d'un
immoble per aquesta darrera institució, hi figura alguna clàusula
que obligui a destinar l'edifici en qüestió exclusivament per a
serveis administratius del Consell i del Govern?

Palma, a 28 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina tardança remet el Govern de la Comunitat el
BOCAIB a correus?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Conseller de Turisme de
l'Iniciativa presa pel Ministre Sr. Borrell de celebrar a Palma la
cimera europea de Ministres de Transports?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 998/95, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a treballs
encarregats per tal d'elaborar el Projecte de Llei de guarda i
protecció dels menors desemparats. (Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 999/95, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a treballs
encarregats per tal d'elaborar el Projecte de Llei d'actuació de la
CAIB en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors.
(Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1000/95, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a grau de
compliment del Pla de Modernització de l'Oferta Hotelera de
Formentera. (Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1001/95, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a criteris per
concertar col•laboracions amb magatzems per distribuir productes
fitosanitaris a la nostra Comunitat. (Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1002/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesures per diversificar la demanda de Formatge menorquí. (Mesa
de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1003/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
dependència del formatge menorquí d'una empresa multinacional.
(Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1005/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
normativa comunitària referida al tamany mínim per a la pesca
d'algunes espècies. (Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1009/95, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a preus baixos
que pensen aplicar alguns TT.OO. britànics. (Mesa de 8 de març del
1995).

RGE núm. 1013/95, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe al
Projecte de llei de guarda i protecció dels menors desemparats.
(Mesa de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1014/95, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe al
Projecte de Llei d'aplicació de les mesures judicials sobre menors
infractors. (Mesa de 8 de març del 1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Existeix algun treball tècnic o estudi extern, encarregat
pel Govern de la Comunitat relatiu a l'elaboració del Projecte de
Llei RGE. núm. 5368/94, de guarda i protecció dels menors
desemparats?

En cas afirmatiu,

Quin o quines son les dates d'emissió?

Quin ha estat el cost total del/s esmentat/s estudi/s o
treball/s tècnic/s?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Existeix algun treball tècnic o estudi extern, encarregat
pel Govern de la Comunitat relatiu a l'elaboració del Projecte de
Llei RGE. núm. 5367/94, d'actuació de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en l'aplicació de les mesures judicials sobre
menors infractors?

En cas afirmatiu,

Quin o quines son les dates d'emissió?

Quin ha estat el cost total del/s esmentat/s estudi/s o
treball/s tècnic/s?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quin grau de compliment hi ha en aquests moments a l'Illa
de Formentera en el que fa referència a l'aplicació del Pla de
Modernització de l'Oferta Hotelera?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quins criteris aplica el Servei de Millora Agrària SA
(SEMILLA SA), per concertar col•laboracions amb magatzems per
distribuir productes fitosanitaris a la nostra Comunitat?

Quins són els magatzems que col•laboren amb la
distribució dels productes fitosanitaris a les diferents illes de la
nostra Comunitat?

Palma, a 21 de febrer del 1995.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Agricultura
i Pesca per diversificar la demanda de Formatge menorquí?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quina valoració en fa el Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca de la dependència que té el formatge menorquí d'una empresa
multinacional?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per tal d'aplicar la nova normativa comunitària referida al
tamany mínim per a la pesca d'algunes espècies de peixos?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Com valora el Conseller de Turisme la baixada de preus
que pensen aplicar alguns Tours Operadors britànics?

Quines conseqüències creu que pot tenir a la nostra
Comunitat?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Ha emès informe el Consell Consultiu relatiu al Projecte
de Llei, RGE. núm. 5368/94, de guarda i protecció dels menors
desemparats?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Ha emès informe el Consell Consultiu relatiu al Projecte
de Llei, RGE. núm. 5367/94, d'actuació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de les mesures
judicials sobre menors infractors?

Palma, a 23 de febrer del 1995.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a Pla Hidrològic de Balears-Directrius per a l'illa d'Eivissa. (Mesa
de 8 de març del 1995).

RGE núm. 1016/95, dels Grups Parlamentaris PP-UM,
SOCIALISTA, PSM i EEM i MIXT, relativa a cessió del terrenys de
la Base Naval del Port de Sóller al municipi. (Mesa de 8 de març del
1995).

RGE núm. 1060/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM
relativa a modificació del Pla de Ports Esportius a s'Estanyol. (Mesa
de 8 de març del 1995).

Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'exposició pública de les directrius per a l'elaboració del
Pla Hidrològic de Balears, ha creat una autèntica alarma social a
l'illa d'Eivissa i especialment entre els agricultors i veïns de les
localitats de Sant Miquel (Terme municipal de Sant Joan de
Labritja) i de Santa Gertrudis (Terme municipal de Santa Eulàlia),
atès que en les esmentades directrius es vol indicar la possibilitat de
mobilitzar reserves d'aigua existents en zones que no compten amb
la qualificació de sobreexplotades cap a nuclis de població, per a
destinar-les al consum humà, donant-se la circumstància que l'única
comarca que no és qualificada com a sobreexplotada a l'illa
coincideix amb la que es coneix com a conca del riu de Santa
Eulàlia, la qual abasta pràcticament els dos municipis esmentats de
Sant Joan i Santa Eulàlia.

Per tot l'exposat anteriorment, hi cap la possibilitat de la
realització de projectes destinats a fer el trasvassament de l'aigua de
la zona citada a nuclis turístics ubicats al litoral, sospitant-se al
respecte, l'existència d'un avantprojecte hidràulic, encarregat per
una empresa privada, per tal d'aprofitar les extraccions de dos pous
de notable cabdal autoritzat, per a conduir la seva producció,
mitjançant canalitzacions, fins a diferents urbanitzacions. Tot això,
afegit a què és previst en el Pla un ordre de prioritats per a l'ús de
l'aigua que relega, en cinquè lloc, el destinat a l'agricultura, darrera
l'industrial, recreatiu, usos mediambientals i, naturalment,
l'abastament humà, ha motivat la lògica preocupació dels habitants
d'aquests municipis afectats, tenint en compte que, essent la
població disseminada la característica de l'Illa, el problema no es
produeix solament en el referit a l'agricultura, sinó que també té
connotacions socials, atès que podria ocasionar la salinització dels
aqüífers d'una extensa comarca insular.
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A l'objecte de pal•liar en el possible aquesta situació, el
Grup Parlamentari MIXT presenta al Ple del Parlament la següent:

Proposició no de Llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, a través de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, ordeni la Junta d'Aigües de
Balears, prorrogui el termini d'exposició pública de les directrius
per a l'elaboració del Pla Hidrològic de Balears, o estableixi un
segon termini al mateix efecte.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que declari, amb caràcter immediat, zona
hidrogeològica sobreexplotada tota l'anomenada conca del riu de
Santa Eulàlia, a l'illa d'Eivissa, que comprèn els municipis de Sant
Joan i Santa Eulàlia.

Palma, a 28 de febrer del 1995.
El portaveu suplent:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris PP-UM, SOCIALISTA, PSM i EEM i MIXT,
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.

El poble de Sóller té la porta tancada a la mar per una
sèrie d'edificacions antiestètiques, excessives, de baixa qualitat i
pràcticament abandonades. Els molls de la base naval, totalment
buits, contrasten amb la petita badia ocupada per desenes
d'embarcacions d'esplai que, desprovistes d'amarraments a terra,
es veuen obligades a tirar residus sòlids i líquids a la badia.

D'aquesta forma és impossible que Sóller vegi satisfeta
l'exigència fonamental dels visitants i dels operadors turístics: que
l'aigua marina estigui absolutament en bon estat. L'eficàcia de la
depuradora d'aigües residuals queda en part anul•lada pels
abocaments de les embarcacions. Això disminueix l'atractiu i la
qualitat de l'oferta turística de Sóller.

Aquesta situació suposa que el municipi, tot i el seu
meravellós entorn, té un turisme de pitjor qualitat, a la vegada que
els veïns no poden gaudir d'unes aigües amb l'adequada netedat.

Així mateix, els mols buits contrasten amb una
mancança d'amarraments necessaris perquè les més de 200
peticions d'amarrament per a petites embarcacions d'esbarjo o de
pesca dels veïns de Sóller puguin esser satisfetes. També estan
vedades al públic àmplies extensions de zones verdes tancades
amb elevades pares plenes de reixats de filferro en la proximitat
de les àrees visitades pels turistes.

L'Ajuntament de Sóller, per unanimitat, en distintes
ocasions, ha acordat sol•licitar al Ministeri de Defensa la cessió de
la zona portuària de la base naval.

Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears demana que part del
Ministeri de Defensa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l'Ajuntament de Sóller, s'iniciïn les gestions necessàries per tal que
l'espai ocupat per la Base Naval de Sóller sigui accessible a l'ús i
l'aprofitament públics. 

Palma, a 24 de febrer del 1995.
Els portaveus:

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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El projecte d'ampliació del port esportiu de s'Estanyol ha
provocat nombroses manifestacions de rebuig, tant dels veïns de
s'Estanyol com dels mateixos usuaris de l'actual port esportiu; fins
i tot de responsables municipals de Llucmajor.

Atès el grau de consens manifestat en contra de
l'ampliació, el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la
següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla de Ports Esportius a l'àmbit de s'Estanyol de
Llucmajor, per tal d'evitar l'ampliació de l'actual port esportiu.

Palma, a 3 de març del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 975/95, del Govern de la CAIB , relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
davant el Ple de la Cambra.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 1995, d'acord amb l'establert a l'article 176 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat,
davant el Ple de la Cambra , per tal d'informar sobre les actuacions
realitzades a la Comunitat Autònoma de control d'utilització de
substàncies prohibides en l'engreixament del boví.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tractament de Preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant Comissió, de les Preguntes escrites RGE.
núms.3462/93, 1024/93, 2704/94, 174/95, 1424/93, 2561/93,
2916/94, 44/94, 1489/94, 1528/94, 1523/94, 1522/94, 1521/94,
1520/94, 1507/94, 1504/94 i 2291/94 dels Grups Parlamentaris
SOCIALISTA i PSM i EEM. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 1995, d'acord amb l'establert a l'article 160.2 del
Reglament de la Cambra, acordà que les preguntes de referència
siguin tractades davant les Comissions següents:

Comissió d'Ordenació Territorial: RGE. núms. 3462/93,
1024/93, 2704/94 i 174/95.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts: RGE. núms. 1424/93,
2561/93, 2916/94, 44/94, 1489/94, 1528/94, 1523/94,
1522/94,1521/94, 1520/94, 1507/94 i 1504/94.

Comissió d'Economia: RGE núm. 2291/94.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE. núm.

842/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a criteris per
a la concessió de llicències a hotels de 5 estrelles en sòl rústic. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 1995, restà assabentada de la retirada de la
Interpel•lació de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a designació dels tres diputats que han de defensar

davant el Congrés dels Diputats la Proposició de Proposició de Llei
Orgànica de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 1995 i d'acord amb la Junta de Portaveus en sessió
d'1 de març del 1995, d'acord amb l'article 178 del Reglament de la
Cambra, designaren els tres diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de referència, que són els
següents:

Hble. Sr. José Maria González Ortea.
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons.
Hble. Sr. Miquel Pascual i Amorós.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 172.

- Apartat 2.4. Compareixences. F).
On diu: ...(RGE. núm. 5237/94 i 5237/94).
Ha de dir: (RGE. núm. 5237/94 i 5249/94).
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