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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 extraordinària de dia
24 de febrer del 1998, s'aprovà la Llei de l'estatut dels consumidors
i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 5 de març del 1998
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

Llei de l'estatut dels consumidors i usuaris 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Exposició de motius

L'article 51 de la Constitució disposa que els poders públics
garantiran la defensa dels consumidors i usuaris i en protegiran,
mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els
legítims interessos econòmics, i que promouran la informació i
l'educació dels consumidors i usuaris, fomentaran les seves
organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin
afectar-los, en els termes que la llei estableixi.

A fi de complir el mandat constitucional, les Corts Generals
aprovaren la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa
dels consumidors i usuaris, que establí el marc general a nivell
estatal en aquesta matèria tan recent en el nostre Dret.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears realitza la funció
executiva en matèria de defensa dels consumidors, en el marc de
la legislació estatal,des de l'aprovació del nostre Estatut
d'Autonomia. Amb l'ampliació de competències operada per Llei
Orgànica 9/1994, de 24 de març, s'ha elevat el nivell competencial
al desenvolupament legislatiu de la matèria de defensa dels
consumidors i dels usuaris, d'acord amb les bases i l'ordenació de
l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, i les
bases i la coordinació general de la Sanitat, en virtut del que
disposa l'article 11.12 de l'Estatut.

L'exercici d'aquesta competència requereix la regulació de la
matèria de defensa del consumidor i usuari a l'àmbit de la nostra
comunitat, concretament per regular les peculiaritats i interessos
propis de les Illes Balears, mitjançant una norma de rang legal que
desenvolupi el mandat constitucional imposat per la nostra norma
fonamental als poders públics a l'article 51.

S'ha aprofitat l'elaboració de la norma per omplir totes aquelles
llacunes que la llei estatal conté especialment en el camp de
l'actuació administrativa, que necessitaven d'una regulació amb
rang legal; també s'han adequat determinades actuacions
administratives a les prescripcions contingudes a la Llei 30/1992,
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En aquest camp s'han definit les
competències de l'Administració autonòmica amb vista a la
protecció dels consumidors i usuaris a l'àmbit territorial de les
Illes Balears.

També s'incorporen les prescripcions de les darreres directives
comunitàries en matèria de defensa del consumidor a fi de fer
efectives les polítiques de protecció dels consumidors i usuaris de
la Unió Europea.

La Llei tracta de donar una nova visió al reconeixement dels drets
dels consumidors i usuaris ja que s'ha volgut esgotar la regulació del
reconeixement d'aquests drets fins allà on l'àmbit competencial de
l'Estatut ho permeti.

Destacam com a novetats la protecció prioritària de determinats
col•lectius; l'establiment d'un únic model de full de reclamació per
a tots els sectors econòmics i professionals; l'afavoriment de la
normalització lingüística en l'etiquetatge i les relacions comercials
i del foment de l'educació del consumidor en el sistema ordinari
d'ensenyament; l'afavoriment del diàleg i de la participació de les
associacions de consumidors i usuaris i de les organitzacions
empresarials, així com també de les administracions públiques; la
consolidació del Consell Balear de Consum; l'obtenció del suport
institucional en el Sistema Arbitral de Consum i en la resolució de
reclamacions; la creació d'una xarxa d'oficines d'informació al
consumidor; i l'establiment de procediments d'inspecció eficaços,
amb especial referència a l'adopció de mesures cautelars i
preventives, i d'un procediment de vigilància i amonestació per a les
infraccions menors, en un marc de coordinació i col•laboració de les
administracions públiques.

La Llei pretén aconseguir un elevat grau de protecció dels
consumidors i usuaris, mitjançant fórmules de participació i
col•laboració amb tots els agents socials, principalment amb les
organitzacions de consumidors i usuaris i la coordinació a tots els
nivells.

Títol I.- Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

La present llei té per objecte garantir la protecció dels
drets i dels legítims interessos dels consumidors i usuaris en el
territori de les Illes Balears en compliment del mandat contingut a
l'article 51 de la Constitució i en l'exercici de les competències que
l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Article 2. Concepte de consumidor

1. Als efectes d'aquesta llei es consideren consumidors i
usuaris totes aquelles persones físiques o jurídiques que, com a
destinataris finals, adquireixen, gaudeixen o utilitzen productes,
béns o serveis per al consum o ús personal, familiar o col•lectiu,
sempre que el proveïdor sigui una empresa, un professional o la
pròpia Administració pública.

2. Als efectes de l'apartat anterior serà considerada
proveïdora l'Administració pública quan presti un servei o
subministri un bé respecte del qual s'exigeix un preu.

Article 3. Subjectes exclosos

No tendran la consideració de consumidors o usuaris
aquells que, sense ser destinataris finals, adquireixin,
emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis amb la
finalitat d'integrar-los en els processos de producció, transformació,
comercialització o prestació de serveis a tercers.
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Títol II.- Dels drets dels consumidors i usuaris

Capítol I.- Dret a la protecció de la salut i a la seguretat dels
consumidors i usuaris.

Article 4. Drets dels consumidors

En el marc de la Constitució i les lleis es reconeix als
consumidors i usuaris:

a) El dret a ser protegits enfront dels riscs que en puguin
afectar la salut i la seguretat.

b) El dret a la protecció dels seus legítims interessos
econòmics i socials.

c) El dret a la protecció jurídica i a la reparació o
indemnització dels danys i perjudicis soferts.

d) El dret a rebre una informació veraç, correcta i
suficient sobre els diferents productes i serveis.

e) El dret a l'educació i formació en relació amb totes les
matèries que puguin afectar-los com a consumidors i usuaris,
concebuda de manera integral i a la vegada incloent-hi el respecte
al medi ambient.

f) El dret d'associar-se per a la representació i defensa
dels legítims interessos, i de la participació i audiència en consulta
en les matèries la regulació de les quals els afecti.

g) El dret a ser protegits jurídicament,
administrativament i tècnicament en les situacions d'inferioritat,
subordinació,  indefensió o discriminació.

Article 5. Situacions de protecció especial

Els drets dels consumidors i usuaris seran protegits
prioritàriament:

a) Quan guardin relació directa amb productes o serveis
d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

b) Quan afectin els següents col•lectius: els infants i
menors d'edat, les embarassades, els ancians, els malalts, les
persones amb capacitats disminuïdes i els turistes o persones
desplaçades temporalment de la seva residència habitual.

c) Amb la finalitat de protegir adequadament els drets
dels anteriors colAlectius, els poders públics atendran
especialment:

La seguretat de les joguines.

La idoneïtat dels productes destinats a l'ús dels nins.

La composició dels productes alimentaris infantils, el
seu etiquetatge i la informació que s'hi ofereix .

La seguretat dels aparells i instalAlacions de la llar.

La seguretat als parcs públics, locals destinat als nins i
zones d'esplai.

La regulació de la publicitat que pugui afectar els nins i
zones d'esplai.

La regulació de la participació de nins en publicitat i de
l'emissió de missatges comercials dirigits exclusivament a la
població infantil.

L'exhibició pública d'imatges, missatges i objectes que
puguin afectar la sensibilitat dels nins.

Els missatges publicitaris sobre els productes dietètics i
sobre la lactància artificial perquè no indueixin a error ni siguin
utilitzats per a una informació falsa, tendenciosa o insuficient.

Les necessitats específiques dels consumidors de la tercera
edat, especialment en matèria de comercialització de béns i de
prestació de serveis, considerades les possibles limitacions de
qualsevol ordre colAlectiu.

La integració social com a consumidors i usuaris de
persones amb disminucions físiques o psíquiques.

Article 6. Béns de primera necessitat

Seran objecte d'una especial vigilància i control els béns
i productes de primera necessitat i els serveis essencials per a la
Comunitat. S'entén per aquests els que, per les característiques
especials, resultin bàsics per als consumidors.

Article 7. Irrenunciabilitat dels drets

1. La renúncia prèvia a l'exercici dels drets reconeguts en
aquesta llei i les normes complementàries, els actes en frau de llei
i els pactes que tenguin per objecte l'exclusió de la seva aplicació
són nuls de ple dret, d'acord amb la legislació civil.

2. En cas que hi hagi condicions més favorables per al
consumidor en les normes estatals, s'aplicaran aquestes.

Article 8. Marc legal de protecció

1. Els legítims interessos econòmics i socials dels
consumidors hauran de ser respectats en els termes establerts en
aquesta llei i en la legislació general sobre la defensa dels
consumidors i usuaris.

2. Els casos de concurrència entre aquesta normativa i les
disposicions civils, mercantils i aquelles que regulen el comerç
interior i d'altres que puguin afectar-los, es resoldran d'acord amb
el principi de condició més beneficiosa per al consumidor.

Article 9. Mesures per garantir la idoneïtat dels productes

1. Els productes, béns i serveis posats en el mercat a
disposició dels consumidors no implicaran cap risc per a la salut o
la seguretat.

2. Els riscs que puguin provenir d'un ús previsible dels
béns i serveis, tenint en compte la seva naturalesa i les persones a
qui estan destinats, s'hauran de posar en coneixement dels
consumidors pels mitjans adequats.
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3. Les administracions públiques, en l'àmbit de les
respectives competències, exerciran l'adequada vigilància i control
en l'elaboració, utilització i circulació en el seu territori de
substàncies, béns, productes i serveis a fi de complir les
condicions reglamentàriament exigides per garantir la salut
d'acord amb la legislació vigent.

Capítol II.- Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials

Article 10. Protecció contra els abusos contractuals

Les administracions públiques  vetllaran i adoptaran les
mesures que siguin de la seva competència per aconseguir el
compliment de la legislació vigent amb la finalitat que els
consumidors estiguin protegits contra les pràctiques abusives en
les transaccions, en especial les contingudes en les condicions
generals dels contractes,les pràctiques que comporten l'exclusió
dels drets irrenunciables, les condicions de crèdit i altres serveis
de caràcter financer, la solAlicitud de pagament de mercaderies no
solAlicitades, i perquè el contingut de la publicitat, promoció i
oferta dels béns i serveis s'imposi quan s'hagi incorregut en una
falta de correspondència amb la realitat en perjudici dels
consumidors.

Article 11. Full de reclamacions

1. Tots els comerços, serveis i activitats professionals de
les Illes Balears hauran de tenir un mateix model de full de
reclamacions a disposició dels consumidors i usuaris.

2. Reglamentàriament s'establiran les característiques del
model únic de full de reclamacions, la manera en la qual s'haurà
d'informar de la seva existència i el procediment de tramitació
d'aquestes reclamacions.

Capítol III.- Del dret a la protecció jurídica i a la reparació dels
danys i perjudicis soferts

Article 12. Dret a reclamar i a rescabalar-se pels danys i 
perjudicis soferts

1. Els consumidors tenen dret, d'acord amb la legislació
vigent, a la reparació dels danys i perjudicis que puguin patir com
a conseqüència de l'adquisició o utilització de béns, productes i
serveis.

2. Sense perjudici del dret a acudir directament a la via
judicial, els consumidors i les associacions de consumidors es
podran dirigir a les administracions públiques a fi de ser atesos i
obtenir la informació necessària sobre les formes de protecció dels
seus drets i interessos.

Capítol IV.- Del dret a la informació del consumidor i usuari

Article 13. Informació sobre productes i serveis

Per garantir el dret a una correcta informació sobre els
béns, productes i serveis posats a disposició dels consumidors i
usuaris, hauran de dur, de forma verídica i objectiva, una
informació veraç, completa i eficaç sobre les seves
característiques essencials i  utilització.

Article 14. Llengua utilitzada en la informació

1. La informació facilitada al consumidor, a la qual es
refereix l'article anterior, haurà de figurar com a mínim en alguna
de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

2. Quan es tracti de productes les dades d'etiquetatge dels
quals tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les
persones, la informació facilitada figurarà com a mínim en la
llengua oficial de l'Estat.

3. No s'exigirà l'establert en l'apartat anterior quan les
dades expressades en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma
siguin fàcilment intel•ligibles.

Article 15. Contingut mínim de la informació

Els productes i serveis posats a disposició dels
consumidors i usuaris compliran les exigències determinades als
reglaments d'etiquetatge, presentació i publicitat, i han d'oferir la
mínima informació següent:

a) L'origen, la naturalesa, la composició i la finalitat.

b) Els additius que, si n'és el cas, duguin incorporats.

c) La qualitat, la quantitat, la categoria i la denominació
usual o comercial, si la tenen.

d) El preu complet o pressupost, si pertoca; i les
condicions jurídiques o econòmiques d'adquisició i utilització,
indicant amb claredat i de manera diferenciada el preu del producte
o servei i l'import dels increments o descomptes, si n'és el cas, i dels
costs addicionals per serveis, accessoris, finançament, ajornament
del pagament o similars.

e) La data de producció o proveïment, el termini
recomanat per a l'ús o consum, o data de caducitat.

f) Les instruccions o indicacions per al correcte ús o
consum, advertències i riscs previsibles.

Article 16. Documentació informativa dels habitatges

En els habitatges de nova construcció es facilitarà al
comprador una documentació completa subscrita pel venedor, en la
qual es detalli, en planta a escala, l'habitatge i el traçat de totes les
instal•lacions, en especial aquelles dels subministraments i fluids,
els materials utilitzats a la construcció, en especial aquells als quals
el comprador no tengui accés directe.

També es lliuraran al comprador d'un habitatge els
documents següents:

- La cèdula d'habitabilitat.

- En els subministraments en què sigui preceptiu, els
butlletins de l'instalAlador autoritzat, en especial els d'energia
elèctrica i gas.

- El manual d'ús i manteniment de l'habitatge i els seus
elements.
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- Les garanties i instruccions dels aparells d'ús domèstic
instalAlats pel constructor i que formen part de l'habitatge com a
elements accessoris.

- I tots els altres documents que siguin de lliurament
obligatori per aplicació de la normativa estatal i autonòmica en
matèria d'habitatge.

Article 17. Control de l'activitat publicitària

L'activitat publicitària es desenvoluparà d'acord amb els
principis d'objectivitat, veracitat i autenticitat, en el marc de la
legislació general sobre publicitat. Els poders públics faran ús dels
mecanismes que estableixi la legislació vigent per obtenir la
cessació o rectificació de la publicitat il•lícita.

Article 18. Oferta, promoció i publicitat

1. L'Administració pública adoptarà les mesures
oportunes perquè l'oferta, promoció i publicitat dels productes,
activitats o serveis s'ajustin a la seva naturalesa, a les
característiques, les condicions, la utilitat o la finalitat, sense
perjudici de l'establert en les disposicions de publicitat.

2. En el marc de la legislació de l'Estat, les dades,
característiques i condicions que s'incloguin a l'oferta, promoció
o publicitat seran exigibles pels consumidors encara que no figurin
expressament en el contracte celebrat.

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si el
contracte realitzat tingués clàusules més beneficioses, aquestes
s'imposaran sobre el contingut de l'oferta, promoció o publicitat.

Article 19. Ofertes il•lícites

L'Administració autonòmica vetllarà especialment per
la protecció de cara a la publicitat, promoció i ofertes il•lícites
dirigides a la població en edat infantil o a d'altres col•lectius a què
es refereix l'article 5.

Article 20. Actuacions administratives en matèria 
d'informació

Les administracions públiques que actuïn a l'àmbit
territorial de les Illes Balears duran a terme les següents
actuacions:

a) Impulsar la difusió de la informació als consumidors
i usuaris, i concertar amb les seves associacions i amb les
organitzacions empresarials fórmules de participació activa en les
campanyes informatives.

b) Promoure l'existència d'espais divulgadors sobre el
consum en els mitjans de comunicació.

c) Fomentar, en col•laboració amb les organitzacions
empresarials, l'existència de distintius de qualitat per als
productes, béns i serveis de les Illes Balears.

d) Informar els consumidors i usuaris sobre els
productes perillosos detectats en el mercat, en les condicions que
reglamentàriament s'estableixin.

e) Promoure la utilització de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, en l'etiquetatge dels productes i en la informació
dels serveis.

Capítol V.- Dret a l'educació i formació dels consumidors i
usuaris

Article 21. Educació i formació dels consumidors

1. Les administracions públiques a les Illes Balears
vetllaran perquè els ciutadans puguin rebre formació i educació en
matèria de consum, conèixer-ne els drets com a consumidors i la
manera d'exercir-los amb responsabilitat, com una contribució a la
formació integral de la persona.

2. L'educació del consumidor i usuari estarà orientada al
coneixement dels  seus drets i a l'adequació de les pautes de consum
i dirigida a la utilització racional dels recursos, a la incorporació de
valors ecològics en les decisions individuals de compra, ús i
gaudiment, i a la corresponsabilitat del consumidor en la
conservació del medi ambient.

Capítol VI.- Participació, representació i consulta de les
associacions de consumidors i usuaris

Article 22. Concepte d'associacions de consumidors

1. Als efectes d'aquesta llei, tenen la consideració
d'associacions de consumidors i usuaris les entitats sense finalitat de
lucre, constituïdes legalment, que tenguin com a objectiu la defensa
dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

2. També es consideraran associacions de consumidors i
usuaris les entitats constituïdes per consumidors d'acord amb la
legislació de cooperatives, entre les finalitats de les quals figuri,
necessàriament, l'educació i formació dels socis i estiguin obligats
a constituir un fons a tal objecte, segons la legislació específica.

Article 23. Foment de les associacions de consumidors

1. Es reconeixen les associacions de consumidors i usuaris
com a via de representació i participació dels consumidors i usuaris.
Els poders públics de les Illes Balears fomentaran, en els àmbits
respectius, l'associacionisme dels consumidors i usuaris, i
promouran el diàleg de les associacions amb les organitzacions
empresarials i professionals a través del Consell Balear de Consum
i d'altres consells territorials i sectorials.

2. L'Administració autonòmica concertarà amb les
associacions de consumidors i usuaris fórmules de participació
activa en programes conjunts de protecció als consumidors.

Article 24. Drets de les associacions de consumidors

1. Es reconeixen els següents drets a les associacions de
consumidors i usuaris:

a) Estar presents en els òrgans col•legiats de participació
i representades en els consells de caràcter general i sectorial en els
quals es tractin assumptes que puguin interessar els consumidors i
usuaris, inclòs el Consell Balear de Consum, en la manera que
reglamentàriament es determini.
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b) La legitimació, en el marc de la legislació de
procediment administratiu, per promoure com a interessades
procediments administratius per a la defensa dels interessos dels
consumidors i usuaris en tot l'àmbit territorial de les Illes Balears,
i per personar-se en els procediments iniciats per tercers.

c) Participar en el Sistema Arbitral de Consum.

d) Gaudir del benefici de justícia gratuïta d'acord amb
les lleis que ho regulen.

e) Accedir a les ajudes i subvencions que convoquin i
concedeixin les administracions públiques de les Illes Balears per
a la defensa dels consumidors i usuaris, en els termes que
reglamentàriament s'estableixin.

f) Accedir als beneficis establerts en la legislació
específica sobre el voluntariat, una de les àrees d'intervenció del
qual és la protecció del consumidor.

g) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i
informacions publicitàries enganyoses o il•lícites i exercir en
aquests casos el corresponent dret de rèplica, d'acord amb la
normativa vigent.

h) En general, col•laborar amb l'Administració i
concertar-hi les actuacions d'interès comú especialment orientades
a la satisfacció dels interessos generals.

2. Per poder gaudir dels drets enumerats en els apartats
a), c) i e) dels reconeguts en el punt anterior, hauran de figurar
inscrites en el registre d'associacions de consumidors que duu la
Direcció General de Consum de la Conselleria de Sanitat i
Consum del Govern de les Illes Balears, i reunir les condicions i
requisits que reglamentàriament s'estableixin per a cada tipus de
benefici. En la determinació reglamentària de les condicions i
requisits es tindran en compte, entre d'altres, criteris d'implantació
territorial, nombre d'associats i programes d'activitats a
desenvolupar.

3. Les associacions de consumidors i usuaris queden
obligades a aplicar els mitjans d'ajuda i col•laboració que rebin
amb aquesta finalitat, exclusivament a la defensa dels
consumidors o a l'obtenció dels mitjans instrumentals i personals
per aconseguir aquest fi.

4. No podran gaudir dels beneficis als quals al•ludeixen
les lletres a), c) i e) de l'apartat primer, les associacions que
incloguin com a associats persones jurídiques amb ànim de lucre,
o que rebin ajudes o subvencions d'empreses o agrupacions
d'empreses proveïdores de béns o serveis als consumidors i
usuaris, o que efectuïn publicitat no exclusivament informativa
d'aquests béns o serveis.

Article 25. Audiència

1. Serà preceptiva l'audiència en consulta de les
associacions de consumidors i usuaris, les organitzacions
empresarials i les associacions i colAlegis professionals legalment
constituïts, radicats en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el procediment d'elaboració dels reglaments i
disposicions administratives de caràcter general que afectin
directament els drets i interessos que representen.

2. També serà preceptiva l'audiència en consulta de les
associacions de consumidors i usuaris en:

a) El procediment d'aprovació dels preus i de les tarifes
dels serveis, quan afectin directament els consumidors o usuaris i es
trobin legalment sotmesos a control de les Administracions
públiques de les Illes Balears.

b) El procediment d'aprovació de les condicions generals
dels contractes d'empreses que donin serveis públics en règim de
monopoli.

c) Els casos en què una llei així ho es estableixi.

Capítol VII.- Consell Balear de Consum

Article 26. Consell Balear de Consum

1. El Consell Balear de Consum, adscrit a la Conselleria
de Sanitat i Consum, es configura com l'òrgan consultiu, de
col•laboració i participació en matèria de consum de les
associacions de consumidors i organitzacions empresarials.

2. Seran funcions del Consell informar sobre projectes de
disposicions generals que afectin els consumidors i usuaris,
promoure iniciatives en relació amb el consum i ús de béns,
fomentar el diàleg entre associacions de consumidors i
organitzacions empresarials i d'altres que reglamentàriament
s'estableixin.

3. Reglamentàriament se n'establiran la composició, la
participació i el funcionament.

Títol III.- De l'actuació administrativa per a la protecció dels
consumidors i usuaris

Capítol I.- Actuacions generals

Article 27. Accions administratives

Les diverses administracions desenvoluparan les
actuacions jurídiques, administratives i tècniques que siguin
necessàries per a l'efectiva protecció dels consumidors. Entre
d'altres duran a terme les següents accions:

a) Col•laborar i cooperar en la protecció als consumidors
i usuaris, i coordinar totes les actuacions amb la finalitat de fer
efectiu el principi d'eficàcia en l'activitat administrativa.

b) Intervenir com a mediadores en la resolució dels
conflictes entre els consumidors i empresaris.

c) Fomentar el Sistema Arbitral de Consum.

d) Proporcionar als consumidors i usuaris tota classe
d'informació sobre els seus drets i d'altres qüestions que els afectin
com a tals.

e) Promoure l'educació i formació dels consumidors i
usuaris.

f) Fomentar l'associacionisme dels consumidors i usuaris.

g) Col•laborar amb les associacions de consumidors i les
organitzacions empresarials en campanyes d'informació i
sensibilització de consumidors i empresaris en matèria de consum.
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h) Programar i realitzar actuacions de control i inspecció
dels productes, béns i serveis.

i) Citació dels ciutadans per a la compareixença en les
oficines públiques quan sigui necessari per aclarir les actuacions
de control i inspecció o les reclamacions, sempre que s'hagués
intentat pels mitjans habituals i aquests no haguessin resultat
suficients.

j) Adoptar les mesures cautelars i preventives oportunes
per a la protecció dels consumidors i usuaris enfront de cada
classe de risc, i d'altres circumstàncies que puguin afectar-ne o
perjudicar-ne la generalitat.

k) Sancionar les conductes que constitueixin infracció a
les normes de consum.

Article 28.- Especificacions de què han de disposar els productes
i serveis.

Les administracions públiques adoptaran les mesures
necessàries per aconseguir que els productes i els serveis que són
objecte de la present llei disposin de les especificacions que
determinin la seva qualitat, s'hi ajustin i mantinguin l'adequació a
les expectatives d'ús o de consum que ofereixen, i garantiran:

a) Que de conformitat amb la legislació aplicable, el
consumidor disposi de la garantia i del corresponent servei
postvenda per als béns de consum durador. La garantia,
formalitzada per escrit, expressarà necessàriament:

1.- El fiador.

2.- El beneficiari.

3.- L'objecte o contingut de la garantia.

b) L'exactitud en el pes i mida dels productes i el
correcte subministrament dels serveis.

c) La correcta i transparent informació sobre els preus
dels productes i serveis adquirits al comptat o a terminis.

d) Legalitat dels preus dels recanvis dels béns en aplicar-
los a les reparacions i mà d'obra, trasllat i visites.

Les A.P. fomentaran i procuraran:

a) L'obtenció individual d'una millor relació qualitat per
als béns i serveis subministrats.

b) La prevenció del malgastament, en particular, en el
que es refereix a:

El condicionament dels productes.

La durada de l'ús dels béns.

El problema de reciclatge dels materials.

Capítol II.- Resolució de conflictes

Article 29. Procediment en denúncies i reclamacions

Reglamentàriament es regularà el procediment
administratiu de mediació en l'atenció de les denúncies i
reclamacions dels consumidors i usuaris, presentades contra
empreses, professionals o administracions, sense perjudici de les
actuacions d'inspecció i sanció que corresponguin.

El procediment haurà de tenir, com a mínim, una fase
d'al•legacions del reclamat i una altra d'informació per al qui
reclama.

Article 30. Sistema Arbitral de Consum

La Conselleria de Sanitat i Consum promourà, en el marc
de la legislació vigent, el desenvolupament del Sistema Arbitral de
Consum i l'adhesió a aquest de les empreses, els professionals i les
seves organitzacions, així com de les associacions de consumidors
i usuaris de tota la Comunitat Autònoma.

Article 31. Promoció de l'arbitratge de consum en les 
empreses dependents de les administracions públiques

Les administracions públiques radicades a les Illes Balears
propiciaran en els àmbits respectius que les entitats i empreses
públiques que en depenguin i les entitats o empreses privades que
gestionin serveis públics o en rebin recursos s'afegeixin al Sistema
Arbitral de Consum.

Capítol III.-  Actuacions administratives en matèria d'informació
als consumidors i usuaris

Article 32. Oficines d'informació al consumidor

1. Es promourà l'existència d'oficines i departaments de
titularitat pública, com a òrgans d'informació i assessorament als
consumidors i usuaris, l'àmbit dels quals podrà ser autonòmic,
insular, municipal o supramunicipal, i s'atendran els criteris
d'eficàcia i eficiència.

2. Aquestes oficines podran tenir un caràcter específic
quan estiguin especialitzades en una matèria concreta que pugui
afectar els ciutadans com a consumidors o usuaris.

Article 33. Funcions de les oficines d'informació al 
consumidor

1. Són funcions de les oficines d'informació al consumidor
i usuari:

a) Informar i orientar els consumidors i usuaris per a
l'adequat exercici dels seus drets.

b) La recepció i registre de denúncies i reclamacions dels
consumidors i usuaris, i la seva remissió a les entitats i organismes
corresponents.

c) Intercedir en la resolució de conflictes i fomentar el
Sistema Arbitral de Consum, com a via de resolució d'aquests i que
serveixi de seu, si n'és el cas, dels arbitratges de consum.

d) Donar la informació requerida per les administracions
públiques a efectes estadístics i de col•laboració en l'actuació de
defensa dels consumidors i usuaris.

e) Realitzar campanyes informatives i activitats de
formació i educació dels consumidors i usuaris.

f) Informar sobre les associacions de consumidors i
usuaris existents i col•laborar-hi.
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2. Queda prohibida tota forma de publicitat expressa o
encoberta en les oficines d'informació al consumidor.

Article 34. Col•laboració i cooperació amb les administracions
locals

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears concertarà amb les entitats locals del territori fórmules de
participació activa en els programes conjunts de protecció dels
consumidors i de cooperació en matèria de consum amb les
administracions locals de tota la Unió Europea.

Capítol IV.-  Actuacions administratives per a l'educació i
formació dels consumidors i usuaris

Article 35. Desenvolupament del dret a l'educació

A l'objecte de fer efectiu el dret a l'educació en matèria
de consum, el Govern de la Comunitat Autònoma adoptarà les
mesures oportunes per:

a) Establir la col•laboració necessària amb els òrgans
competents, a fi d'incloure l'educació del consumidor dins el
currículum ordinari dels centres d'ensenyament, en tots els cicles
i nivells de l'educació obligatòria.

b) Assegurar la formació permanent en matèria de
consum del personal docent, en col•laboració amb els organismes
competents en matèria d'educació.

c) Garantir la formació permanent en matèria de consum
del personal que exerceixi funcions d'informació i orientació als
consumidors.

d) Elaborar i publicar materials didàctics de suport a
l'educació i formació dels consumidors i usuaris.

e) Promoure l'edició i difusió de vocabularis
especialitzats i d'altres materials que facilitin l'ús de la llengua
pròpia de les Illes Balears en els contractes i, en general, en les
activitats comercials i professionals.

Capítol V.- Control i inspecció dels productes, béns i serveis

Article 36. Coordinació en el control i inspecció

1. Les administracions públiques de les Illes Balears en
els respectius àmbits competencials desenvoluparan actuacions de
control i inspecció de manera coordinada sobre els béns, productes
i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris, per
comprovar-ne l'adequació a les normes vigents en matèria de
protecció del consumidor i usuari.

2. En especial, s'adoptaran les mesures de vigilància
prioritària i continuada per assegurar el compliment de la
normativa reguladora sobre:

a) La qualitat dels aliments i begudes i la idoneïtat dels
establiments on s'elaborin, manipulin, envasin, emmagatzemin o
expedeixin.

b) L'origen, distribució i utilització dels productes
tòxics; substàncies, preparats i productes perillosos.

c) La qualitat i la seguretat dels habitatges i les
instal•lacions dels serveis comunitaris, com el fluid elèctric, gas,
aigua, sanejament i aparells elevadors, així com la idoneïtat dels
sistemes de prevenció i extinció d'incendis.

d) La qualitat en els mitjans de transport públic o
col•lectiu i, en particular, la seguretat dels menors en el transport
escolar.

e) La seguretat en establiments d'hoteleria i restauració,
establiments públics i d'altres llocs d'ús o gaudi comunitari, d'esplai
o de pràctiques esportives.

f) La composició, grau d'inflamabilitat, toxicitat i normes
d'ús dels productes, així com la seguretat, salubritat i qualitat de les
joguines i d'altres productes destinats a la infància i a les
embarassades.

3. L'Administració autonòmica actuarà coordinadament
amb les administracions locals en la realització de les activitats
d'inspecció i control.

4. Les actuacions d'inspecció tendran per objecte,
preferentment, el control dels béns, productes i serveis considerats
com d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

5. L'actuació inspectora s'ajustarà a les prescripcions
establertes legalment en les lleis i reglaments.

Article 37. Procediment de vigilància i amonestació

La detecció per part de la Inspecció de Consum d'accions
o omissions que no causen un perjudici directe als consumidors o
usuaris, que suposen simples irregularitats que es poden esmenar a
requeriment de la inspecció, podran donar lloc a l'obertura d'un
procediment de vigilància i, eventualment, a una amonestació al
responsable d'aquestes.

Article 38. Del personal inspector

Els inspectors de Consum tendran caràcter d'autoritat en
l'exercici de les seves funcions. Per al desenvolupament de
l'actuació inspectora podran sol•licitar l'ajuda que resulti necessària
de qualsevol altra autoritat o dels seus agents, que els l'hauran de
donar.

Article 39. Valor provatori dels fets recollits en acta de la
Inspecció de Consum

D'acord amb el que disposa l'article 137 de la Llei
30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, els fets constatats pels inspectors
de Consum que es realitzin en acta, tendran valor provatori, sense
perjudici de les proves que en defensa dels respectius drets i
interessos puguin assenyalar o aportar els administrats.

Article 40. Obligacions dels ciutadans respecte del control i de la
inspecció

1. Les persones físiques i jurídiques titulars dels
establiments, els seus representants o persones a càrrec de
l'establiment en el moment de la inspecció estan obligades a:

a) Consentir i facilitar les visites d'inspecció i accés a les
dependències de l'establiment fins i tot fora de l'horari d'obertura
quan sigui necessari per al control de l'activitat que desenvolupen.
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b) Donar tota classe d'informació sobre instal•lacions,
productes o serveis, i també les autoritzacions, els permisos i les
llicències necessaris per a l'exercici de l'activitat, de manera que
permeti al personal inspector comprovar directament les dades
aportades.

c) Tenir a disposició de la inspecció la documentació que
serveixi de justificació de les transaccions efectuades, com els
contractes, les factures, els albarans, i d'altres documents exigits
legalment, així com aquells que siguin necessaris per determinar
les responsabilitats pertinents.

d) Facilitar l'obtenció de còpia o reproducció de la
documentació esmentada en els punts anteriors.

e) Permetre que es practiqui la presa de mostres o que
s'efectuï qualsevol altre tipus de control o assaig sobre els
productes i béns en qualsevol fase d'elaboració, envasament o
comercialització.

2. Les persones físiques o jurídiques i, si pertoca, els
seus representants, titulars d'empreses que intervenen en la
fabricació, comercialització i venda de béns o prestacions de
serveis estan obligades a informar o presentar la documentació
que els sigui requerida pels òrgans competents en matèria de
consum, a efectes del control de productes i serveis.

3. Serà obligatòria la compareixença dels ciutadans en
les oficines públiques en els termes prevists en l'article 27 i).

Article 41. Formació i recursos de la inspecció

Les diverses administracions públiques de les Illes
Balears amb competències en la matèria hauran de vetllar perquè
la dotació de recursos de la inspecció sigui l'adequada a la funció
a realitzar i, en especial, per a la formació continuada del personal
inspector.

Article 42. Laboratoris de consum

El Govern de les Illes Balears establirà
reglamentàriament el procediment de registre i acreditació dels
laboratoris habilitats per a la realització de proves pericials
analítiques dels productes d'ús i consum.

Capítol VI.- De les mesures cautelars i preventives

Article 43. Mesures cautelars i preventives

L'autoritat competent adoptarà les mesures cautelars o
preventives que es considerin oportunes en aquells supòsits on hi
hagi clars indicis de vulneració dels drets reconeguts als
consumidors, i, en tot cas, en els següents supòsits:

a) Quan hi hagi clars indicis de risc per a la salut i
seguretat dels consumidors i usuaris.

b) Quan es vulnerin de forma generalitzada els legítims
interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris.

c) Quan es comercialitzin productes amb manca
d'etiquetatge obligatori o aquest figuri en una llengua no oficial en
la Comunitat Autònoma.

Article 44. Tipus de mesures cautelars

1. Les mesures cautelars podran consistir en:

a) La immobilització de productes.

b) La retirada del mercat de productes.

c) La suspensió de funcionament d'un element de
l'establiment o servei.

d) El tancament d'un establiment o la paralització d'una
activitat.

e) La informació pública en la forma reglamentàriament
establerta.

2. Les mesures cautelars i preventives hauran de ser
proporcionades a la irregularitat detectada i mantenir-se el temps
estrictament necessari per a la realització dels oportuns controls i
verificacions en els centres qualificats per això, o el temps que els
interessats inverteixin per esmenar el problema o eliminar
completament el risc, la qual cosa haurà de ser convenientment
verificada per l'autoritat que ordenà la mesura.

Article 45. Procediment d'actuació

Si s'adopten aquestes mesures abans de la iniciació del
procediment sancionador, a l'acte de notificació d'aquestes es fixarà
un termini màxim d'audiència a l'interessat de cinc dies hàbils, i
l'autoritat competent dictarà resolució sobre les mesures adoptades,
en el termini de deu dies hàbils.

Article 46. Sistema d'intercanvi d'informació

Si el risc sobrepassàs l'àmbit de les Illes Balears, l'autoritat
competent ho posarà en coneixement de l'Administració General de
l'Estat i de la resta de les administracions els territoris de les quals
poguessin veure's afectats, a través de les vies i procediments
establerts.

Títol IV.- De la potestat sancionadora

Article 47. Atribució de la potestat sancionadora

1. Correspon a les administracions públiques de la
Comunitat Autònoma la potestat sancionadora en matèria de
consum, que és exercida pels òrgans administratius que la tenen
atribuïda.

2. Les infraccions en matèria de consum comeses en
l'àmbit territorial de les Illes Balears seran sancionades, amb
tramitació prèvia del corresponent procediment sancionador.

Article 48. Tipificació d'infraccions

Es consideren infraccions en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris:

1. L'incompliment dels requisits, condicions, obligacions
o prohibicions de caràcter sanitari.

2. Les accions o omissions que produeixin o puguin
produir risc o dany efectiu per a la salut dels consumidors o usuaris,
ja sigui de forma conscient o deliberada, ja per incórrer en
negligència o abandonament de les precaucions exigibles en
l'activitat, servei o instal•lacions de què es tracti.
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3. La inclusió en els contractes d'adhesió o en els
documents annexos, de clàusules que excloguin els drets
reconeguts als consumidors en les lleis o que resultin
manifestament abusives per a aquests o contràries a la bona fe.

4. La utilització de qualsevol mètode de venda que limiti
la llibertat d'elecció dels consumidors o que en condicioni la
decisió de compra mitjançant tècniques de venda agressives.

5. El frau en la qualitat o quantitat de béns, serveis o
subministraments, per addicció, substracció o substitució de
qualsevol substància o element; i l'adulteració d'aquests per
alteració de la composició o qualitat, ja sigui de manera negligent
o intencionada.

6. El frau, engany o incompliment en l'oferta, promoció
i publicitat dels productes, serveis o activitats destinats als
consumidors i usuaris.

7. L'incompliment de les condicions que corresponen a
la naturalesa, garantia, acord o reparació dels béns de consum de
llarga durada; i en general, qualsevol situació que indueixi a
engany o confusió al consumidor o usuari o que disfressi la
vertadera naturalesa del bé, servei o proveïment oferts, així com
l'exigència del pagament de mercaderies o serveis no sol•licitats.

8. La negativa injustificada a satisfer les demandes del
consumidor o usuari produïdes de bona fe o d'acord a l'ús
establert, així com qualsevol situació de discriminació respecte de
les esmentades demandes.

9. L'incompliment de les normes reguladores de preus;
la imposició injustificada de condicions o prestacions accessòries
no sol•licitades o de quantitats mínimes; i, en general, qualsevol
tipus d'actuació que suposi un increment abusiu dels preus o
marges comercials o un desequilibri entre les contraprestacions
del contracte.

10. L'incompliment de les normes que exigeixen el
registre d'establiments, productes o serveis, la normalització o
tipificació d'aquests, l'etiquetatge, envasament i la publicitat de
béns, serveis i proveïments i els seus preus.

11. L'incompliment de les disposicions sobre seguretat
de béns, productes, serveis i proveïments, sempre que afectin o
puguin suposar un risc per al consumidor o usuari.

12. La represàlia, coacció, pressió o desconsideració
exercida sobre els funcionaris per influir en l'actuació inspectora.

13. L'obstrucció o negativa a facilitar les funcions
d'inspecció, vigilància o informació, així com facilitar dades als
inspectors i, en especial, la negativa encaminada a evitar les preses
de mostres o a fer ineficaç la inspecció.

14. L'incompliment dels requeriments efectuats pels
òrgans administratius, encaminats a l'aclariment dels fets i de les
responsabilitats susceptibles de sanció.

15. L'incompliment de les mesures cautelars i
preventives adoptades per l'autoritat competent i qualsevol
conducta tendent a ocultar, fer desaparèixer o manipular les
mercaderies intervingudes.

16. L'incompliment de les condicions establertes per a la
defensa dels consumidors i usuaris en les normes reguladores de les
vendes fora de l'establiment comercial, vendes ambulants i
domiciliàries i vendes a distància, i l'incompliment dels requisits,
obligacions i prohibicions regulats en la normativa de vendes en
general, per a la protecció dels consumidors i usuaris.

17. L'incompliment dels requisits, obligacions o
prohibicions expressament establerts en la normativa en matèria de
defensa dels consumidors i usuaris, i disposicions complementàries.

Article 49. Responsabilitat de les infraccions

1. Seran responsables de les infraccions tipificades en
aquesta llei les persones físiques o jurídiques que per acció o
omissió hi haguessin participat.

2. El fabricant, importador, venedor o proveïdor de
productes o serveis als consumidors o usuaris en respon de l'origen,
identitat i idoneïtat, i de les infraccions comprovades en aquests.

3. Dels productes a granel serà responsable el tenidor,
sense perjudici que es pugui identificar i provar la responsabilitat de
l'anterior tenidor o proveïdor.

4. En el supòsit de productes envasats, etiquetats o tancats
amb tancament íntegre respon la firma o raó social que figuri a
l'etiqueta, presentació o publicitat. Es podrà eximir d'aquesta
responsabilitat provant-ne la falsificació o la incorrecta manipulació
per tercers, que en seran els responsables.

5. Quan una infracció sigui imputada a una persona
jurídica es podran considerar responsables també les persones
físiques que integrin els seus òrgans rectors o de direcció, així com
els tècnics responsables de l'elaboració i control.

6. Si en la comissió de la infracció concorren diverses
persones, en respondran solidàriament.

Article 50. Qualificació de les infraccions

1. Les infraccions en matèria de consum es qualificaran de
lleus, greus o molt greus, en funció de la concurrència dels següents
criteris:

- Dany o risc considerable en la salut o seguretat dels
consumidors o usuaris.

- Lesió considerable dels interessos econòmics dels
consumidors i usuaris.

- Quantia desproporcionada del benefici il•lícit obtingut,
relació amb el valor del bé, servei o proveïment.

- Gravetat de l'alteració sanitària produïda.

- Negligència greu o dol.

- Generalització de la infracció quant al nombre de
destinataris afectats per aquesta.

- Posició de predomini de l'infractor en el mercat o en
qualsevol àmbit que en  sigui d'aplicació.

- Que afecti directament un col•lectiu especialment
protegit.



BOPIB núm.148/fascicle 2 - 13 de març del 1998 4241

2. Es qualificaran de lleus les infraccions que
incompleixin els tipus tractats a l'article 48, quan no hi concorri
cap dels criteris agreujants esmentats.

3. Seran qualificades greus les conductes tipificades a
l'article 48, en aquelles que hi concorri com a mínim un dels
criteris agreujants anteriors.

4. Seran infraccions molt greus les conductes tipificades
a l'article 48, en les quals es donin dos o més criteris agreujants.

Article 51. Quanties de les sancions de multa

Per la comissió d'infraccions en matèria de defensa del
consumidor es podran imposar les següents sancions:

a) Multa de fins a 500.000 pessetes en cas d'infraccions
lleus.

b) Multa compresa entre les 500.001 i els 2.500.000
pessetes per les faltes greus.

c) Multa compresa entre els 2.500.001 i els 100.000.000
de pessetes per a les faltes molt greus, i podrà sobrepassar aquesta
quantitat fins a arribar al quíntuple del valor dels productes o
serveis objecte de la infracció.

Article 52. Criteris de gradació de les sancions

Una vegada qualificades les infraccions com a lleus,
greus o molt greus, es graduaran les sancions en grau mínim, mitjà
o màxim. En la gradació de les sancions s'hauran d'observar els
següents criteris:

1. Agreujants:

a) Existència d'intencionalitat  o reiteració en la
conducta infractora.

b) La naturalesa dels perjudicis causats als consumidors
i usuaris.

c) Reincidència, per comissió en el termini d'un any de
més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució ferma.

d) Amonestació prèvia.

e) Volum de vendes o de prestació de serveis.

f) Que afecti a béns d'ús comú o de primera necessitat.

2. Atenuants:

a) L'esmena posterior dels fets, sempre que es realitzi
abans de dictar-se resolució del procediment sancionador.

b) La reparació efectiva del dany causat a l'usuari o
consumidor.

Article 53. Principis de proporcionalitat i efectivitat de les
sancions

La imposició de les sancions pecuniàries es farà de
manera que la comissió de les infraccions no resulti més beneficiosa
per a l'infractor que el compliment de les normes infringides,
sempre que respecti el principi de proporcionalitat, i guardi la
deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció
i la sanció a imposar.

Article 54. Altres sancions

1. L'autoritat a la qual correspon resoldre l'expedient podrà
acordar, a proposta prèvia de l'instructor i com a sanció, el decomís
de la mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no
identificada i d'aquella que pugui suposar un risc per al consumidor,
i serà l'infractor qui pagarà les despeses que originin les operacions
d'intervenció, dipòsit, comís i destrucció de la mercaderia.

2. Per raons d'exemplaritat i sempre que concorri alguna
de les circumstàncies de risc o dany efectiu per a la salut o seguretat
dels consumidors i usuaris o menyscabament dels seus interessos
econòmics, reincidència en infraccions greus o molt greus, o
acreditada intencionalitat en la comissió de les infraccions,
l'autoritat que adopti la resolució del procediment sancionador podrà
acordar que es doni publicitat de les sancions imposades, que duran
annex el nom de l'empresa i persones naturals o jurídiques
responsables, amb expressa indicació de les infraccions comeses.
Aquestes dades es publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i en el Boletín Oficial del Estado, si
l'empresa infractora és d'àmbit estatal o internacional, i en els
mitjans de comunicació que es considerin oportuns.

3. També es podrà imposar com a sanció el pagament de
les anàlisis necessàries per a comprovar la infracció investigada, a
l'empresa responsable d'aquesta.

4. A més es podrà procedir al tancament temporal de
l'establiment, instal•lació o servei on es va cometre la infracció, pel
termini màxim de cinc anys, en aquells casos on es cometi una falta
molt greu.

5. En les infraccions en matèria de publicitat, l'òrgan
competent per sancionar exigirà a l'infractor, d'ofici o a instància de
les organitzacions de consumidors i usuaris, la publicació a compte
seu d'un comunicat en el qual es rectifiqui la publicitat efectuada,
que s'haurà de realitzar en les mateixes o en similars condicions en
què es produí l'actuació sancionada.

Article 55. Prescripció i caducitat

1. Les infraccions en matèria de defensa del consumidor
prescriuen als cinc anys. El termini de prescripció comença a
comptar des del dia de la comissió de la infracció i s'interromp en
el moment en què el procediment es dirigeixi contra el presumpte
infractor.

2. L'acció per perseguir les infraccions caducarà quan, una
vegada coneguda per l'administració competent per sancionar
l'existència d'una infracció i, finalitzades les diligències dirigides a
l'aclariment dels fets, o finalitzades les anàlisis inicials, transcorrin
sis mesos sense que l'òrgan competent d'aquella ordeni iniciar el
procediment sancionador.
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3. Les sol•licituds d'anàlisis contradictòries i diriments
que fossin necessàries interrompran els terminis de prescripció de
l'acció de persecució de la infracció, o de caducitat del
procediment ja iniciat, fins que es practiquin.

Article 56. Conservació d'arxius

1. La documentació dels procediments de control,
inspecció i reclamacions en matèria de consum podrà ser destruïda
una vegada que hagin transcorregut cinc anys des de la  data de
realització o d'inici, en el supòsit que es tracti de procediments.

2. En el supòsit dels expedients sancionadors i arbitrals
el termini esmentat a l'apartat anterior serà de deu anys.

Article 57. Òrgans competents

Els òrgans competents per iniciar, tramitar i resoldre els
procediments sancionadors en matèria de consum seran aquells
que es determinin reglamentàriament.

Títol V.- De les competències de les administracions públiques

Article 58. Coordinació de les competències

1. El Govern de les Illes Balears dirigeix la política de
defensa dels consumidors i usuaris, exerceix la potestat
reglamentària en la matèria i coordina l'actuació dels consells
insulars i de les altres entitats locals en la consecució dels
objectius fixats en aquesta llei.

2. A efectes de coordinació de l'actuació de les diverses
administracions públiques s'establiran acords entre elles que
permetin rendibilitzar els recursos humans i materials dels quals
disposin i fer efectiu i eficaç el control del compliment de la
normativa vigent.

3. La Direcció General de Consum, de la Conselleria de
Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears, serà
l'encarregada de la coordinació dels diferents departaments del
Govern, amb competències concurrents respecte de la política de
defensa dels consumidors i usuaris que s'estableixi per aquest.

4. Reglamentàriament s'establirà una comissió de
coordinació en matèria de consum en la qual estaran representades
totes les conselleries que puguin tenir competència en matèria de
consum i defensa del consumidor i usuari.

Article 59. Atribució de competències

1. Correspon a les diverses conselleries del Govern de
les Illes Balears amb competència sectorial en matèria de consum
l'execució de la present llei i de les normes que la desenvolupen,
i la realització de les actuacions amb subjecció als principis que la
inspiren.

2. Les corporacions locals podran exercir
concurrentment, amb les conselleries del Govern de les Illes
Balears, competències en matèria de defensa del consumidor i
usuari, en els termes establerts en la present llei, i la legislació
general i específica en la matèria. L'exercici de les competències
haurà de ser regulat mitjançant el corresponent reglament o
ordenança.

3. En tot cas, les corporacions locals són competents en
matèria de defensa del consumidor i usuari respecte de les vendes
ambulants i mercats permanents o temporals que es realitzin en el
municipi.

Article 60. Col•laboració interadministrativa.

1. Les administracions públiques competents en matèria
de defensa dels consumidors i usuaris n'ajustaran l'actuació als
principis de col•laboració, cooperació i lleialtat institucional,
d'acord amb les regles generals de les relacions interadministratives.

2. Els consells insulars i els ajuntaments proporcionaran
a l'Administració de la Comunitat Autònoma la informació
necessària per a l'exercici de les seves competències.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma podrà establir la
colAlaboració de les corporacions locals en campanyes concretes de
control de productes o serveis.

4.  Quan no resulti possible assumir el control establert en
els apartats anteriors, els ajuntaments podran sol•licitar l'ajuda dels
consells insulars, en els termes establerts en les normes que els
regulen i, si no n'hi ha, la dels òrgans del Govern de les Illes
Balears.

Article 61. Pla d'objectius

1. El Govern de les Illes Balears, oïdes les conselleries
amb competències en matèria de consum, aprovarà anualment un
pla d'objectius que establirà les prioritats de l'acció pública en la
consecució dels objectius fixats en aquesta llei.

2. Les determinacions del pla tendran caràcter prioritari
per a les administracions actuants en relació amb la concessió de
subvencions i el finançament de projectes.

3. Anualment el Govern de les Illes Balears trametrà al
Parlament una memòria sobre l'aplicació del pla.

Disposició addicional primera

En tot allò que no està previst en aquesta llei i en les
normes que la desenvolupin o la complementin,  serà d'aplicació la
Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels
consumidors i usuaris.

Disposició addicional segona.

S'autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
normes reglamentàries de desenvolupament d'aquesta llei.

Disposició transitòria primera.

Fins que no s'aprovi un reglament específic de
procediment sancionador en matèria de consum, serà d'aplicació el
general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria segona

Fins que no es produeixi el necessari desenvolupament
reglamentari, seran d'aplicació en aquesta comunitat autònoma els
reglaments estatals en la matèria, en especial el Reial Decret
1945/1983, d'infraccions i sancions en matèria de defensa dels
consumidors, així com la normativa autonòmica al respecte.
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Disposició transitòria tercera

Els fulls de reclamacions seran exigits obligatòriament
a tots aquells comerços, serveis i activitats professionals que a
l'entrada en vigor de la present llei ja estaven obligats a
disposar-ne. Mentre no s'aprovi el model únic, es mantindran els
models vigents. El nou model s'implantarà progressivament,
d'acord amb un calendari fixat reglamentàriament.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el mes següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió extraordinària de dia
24 de febrer del 1998, s'aprovà la Llei d'ordenació d'emergències
a les Illes Balears.

Palma, a 5 de març del 1998
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

B) 

LLEI D'ORDENACIÓ D'EMERGÈNCIES 
A LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

I

La Constitució Espanyola, en el seu article 9.2, disposa
que correspon als poders públics de promoure les condicions per
tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en quals
s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que
n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Així mateix, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
en el seu article 9, imposa a les institucions d'autogovern, en
compliment de les finalitats que els són pròpies, promoure la
llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic entre els
ciutadans de les Illes Balears, com a principis de la Constitució,
així com la participació d'aquests a la vida política, cultural,
econòmica i social. Igualment, inspiraran la funció de poder públic
en el sentit de consolidar i desenvolupar les característiques de
nacionalitat comunes dels pobles de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i de Formentera, així com les peculiaritats de cadascuna
d'elles, com a vincle de solidaritat entre totes les illes.

Un cop assentats els anteriors principis, un aspecte
substancial en la lluita per la consecució de la llibertat efectiva
dels individus i dels grups en què s'integren, és el de l'assegurança
de la seva integritat personal i col•lectiva davant qualsevol
situació hipotètica o real de riscs per a la col•lectivitat o els
individus concrets.

En el sentit expressat, la prevenció contra els riscs,
catàstrofes i l'emergència ordinària, així com la resposta adient que
els poders públics hauran de tenir en el cas que s'esdevinguin tals
circumstàncies, a fi d'obtenir una efectiva protecció de persones i
béns, resulten ser elements multidisciplinaris que requereixen, abans
de res, una perfecta coordinació i una imprescindible rapidesa i
eficàcia en l'execució.

Conseqüentment, hi ha nombrosos títols competencials
que incideixen sobre aquesta matèria i seran, igualment, diverses les
fonts normatives que s'hauran de tenir en compte a l'hora de la
regulació que s'aprova.

En concret, les referències que s'han de tenir en compte
provenen, primerament, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears que en el seu article 10 concreta aquelles matèries sobre les
quals la Comunitat Autònoma té competències exclusives i cal
destacar-ne el contingut dels seus punts 7, 12, 14 i 25 que,
respectivament, es refereixen als títols sobre monts i aprofitaments
forestals, sanitat i higiene, vigilància i protecció d'edificis i
instal•lacions, així com la coordinació i altres funcions en relació
amb les policies locals i, finalment, els espectacles públics.

Així mateix, l'article 11.13 de l'Estatut d'Autonomia, que
conté la llista de matèries de les quals la Comunitat Autònoma en
té competències d'execució i de desplegament legislatiu de la
normativa bàsica estatal, resulta ser un títol atributiu de
competències en relació a l'elaboració de normes addicionals de
protecció del medi ambient.

D'altra banda, les sentències núm. 123/1984, de 18 de
desembre, núm. 133/1990, de 19 de juliol del Tribunal
Constitucional, així com la Llei 2/1985, de 21 de gener, de
Protección Civil, i el Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, por el que
se aprueba la norma básica de protección civil, proporcionen a les
Illes Balears veritables títols habilitadors per a la intervenció activa
en matèria de desplegament normatiu relatiu a protecció civil tot
respectant, lògicament, els àmbits corresponents a altres
administracions públiques concurrents.

II

En el marc normatiu concret exposat, la llei present aborda
la formalització efectiva de la resposta organitzada dels poders
públics autonòmics enfront d'esdeveniments danyosos, perillosos o
catastròfics dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i, amb aquesta finalitat, es porta a terme una detallada
regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvament; així mateix, es regulen els serveis de rescat i emergència
sanitària extrahospitalària, englobant, en un mateix text, els serveis
que puguin qualificar-se d'emergència no policial. Finalment,
s'estableix la regulació i l'organització funcional dels centres de
gestió d'emergències de la Comunitat Autònoma.

El títol I d'aquest text legal, conté les disposicions generals
i es refereix a totes aquelles qüestions de fonamental interès que
incideixen d'una manera genèrica en la matèria regulada.
Especialment, cal destacar la fixació dels principis bàsics d'actuació
que són de la incumbència dels diferents serveis d'emergències i del
seu personal adscrit; qualifica els serveis públics d'emergències com
a servei essencial de l'Administració de la Comunitat Autònoma i
estableix les pautes de la necessària col•laboració que s'ha de prestar
tant als ciutadans com als diversos poders públics. Finalment es
concreta, en aquest títol I, quines són les competències de la
Comunitat Autònoma en la matèria regulada.
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En el títol II es procedeix a l'enumeració i regulació dels
diferents serveis d'emergències: Serveis de Prevenció i Extinció
d'Incendis i Salvaments, Serveis de Rescat i Serveis
d'Emergències Sanitàries Extrahospitalàries. Així mateix,
s'especifiquen les funcions de cadascun i l'estatut del personal que
hi presta serveis, així com la seva forma d'acreditació.

La regulació relativa del personal voluntari i d'empresa
assoleix una importància cabdal en el context legal i té per
objectiu la precisió del paper que ha de jugar, aquest tipus de
personal, en relació amb les emergències que puguin esdevenir-se.

En aquest títol, es creen formalment els centres de gestió
d'emergències del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears com a serveis públics encaminats a la recepció de cridades
i a la seva gestió davant els serveis adients i a articular l'adequada
coordinació de les intervencions que s'hagin de portar a terme.

En el títol III es crea l'Institut Balear de Seguretat
Pública, òrgan que neix amb vocació de constituir-se en centre
formatiu i d'investigació en tots aquells temes que tinguin relació
amb aquesta matèria. Atenció especial mereixen aquelles
qüestions derivades de la coordinació de les policies locals i la
voluntat expressa que la seva formació s'hagi de realitzar, en el
futur, per aqueix conducte.

El finançament dels serveis d'emergència és l'objecte del
títol IV del text legal, considerant els diversos recursos que s'hi
poden destinar i es preveu la creació de taxes per prestació de
serveis i les que es deriven de les activitats pròpies de l'Institut
Balear de Seguretat Pública.

En el títol V s'inclou la regulació de la prevenció en els
espectacles públics o activitats recreatives, les activitats temporals
i les activitats extraordinàries, singulars o excepcionals. Cal
precisar al respecte que, fins que la Comunitat Autònoma no
aprovi la seva normativa pròpia, de conformitat amb el que
disposen els punts 1 i 2 de la disposició transitòria setena de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el concepte jurídic
d'espectacles públics o activitats recreatives és el definit per la
normativa estatal de 27 d'agost del 1982; això és, els espectacles,
les actvitats esportives i recreatives i els establiments destinats al
públic enumerats a l'annex de la normativa estatal esmentada, amb
independència que siguin de titularitat pública o privada i que es
proposin o no finalitats lucratives. Així mateix, es regula
l'obligatorietat de la quantia mínima de les pòlisses de
responsabilitat civil, la seva acreditació i la inspecció tant del
servei de prevenció d'incendis com la dels funcionaris de
l'Administració autonòmica, tot i respectant la competència
municipal per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Finalment, el títol VI regula les infraccions i sancions en
aquesta matèria i acompleix l'objectiu d'observar el principi de
reserva de llei i d'assentar les bases d'una futura activitat coactiva
al respecte que garanteixi un adequat compliment de les
obligacions legals.

Títol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

Aquesta llei té per objecte l'ordenació general dels serveis
de prevenció i extinció d'incendis i, del salvament, rescat i
emergència sanitària extrahospitalària, així com la regulació i
organització dels centres de gestió d'emergències de les Illes
Balears.

Article 2. Principis generals d'actuació.

Els serveis als quals es refereix aquesta norma legal
s'hauran de dur a terme, tant per les administracions com pel
personal que hi estigui adscrit i, particularment, per aquells que
serveixin en els centres de gestió d'emergències, conformement amb
els principis següents:

1. Principis de diligència, celeritat i proporcionalitat, amb
l'observança dels quals s'aconseguirà una més segura, eficaç i ràpida
actuació, mitjançant l'aplicació de mesures racionals, l'exigència
dels deures dels ciutadans i el respecte dels seus drets.

2. Principis de col•laboració, capacitat d'integració recíproca i
lleialtat institucional, per obtenir el màxim rendiment dels serveis
i una harmònica coordinació i cooperació amb les administracions
que intervenguin o puguin intervenir en aquest tipus d'actuacions.

3. Principis de continuïtat, descentralització, planificació,
coordinació i subsidiarietat.

Article 3. Naturalesa dels serveis d'emergència.

Els serveis públics regulats per aquesta llei tendran la
consideració de servei essencial de la Comunitat Autònoma i
estaran sotmesos i gaudiran, en tot el que fa a la seva activitat, de
les condicions i prerrogatives que, per a aquests tipus de serveis,
estableix l'ordenament jurídic.

A fi i efecte de garantir la prestació integral dels esmentats
serveis en el territori de les Illes Balears, el Govern de la Comunitat
Autònoma establirà, reglamentàriament, les dotacions mínimes
exigibles en cadascun dels casos.

Article 4. La col•laboració ciutadana.

1. D'acord amb allò previngut a les lleis, els ciutadans tenen
l'obligació de col•laborar, tant personalment com materialment, amb
els serveis objecte de la present llei a requeriment de les autoritats
competents. Aquesta col•laboració es pot concretar en el
compliment de mesures de prevenció i protecció, en la realització
de simulacres i en la intervenció operativa a les situacions
d'emergència on siguin requerits.

2. Els ciutadans tenen el dret a ser escoltats i a participar en els
plans de protecció civil i en els altres instruments de planificació
que preveu aquesta llei, en els termes fixats reglamentàriament, així
com a conèixer i ser informats del seu contengut.

3. En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública, els
ciutadans estan obligats a complir les prestacions de caràcter
personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret
a indemnització.
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4. Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les
autoritats competents poden procedir a la requisa de qualsevol
tipus de béns, així com intervenir i ocupar transitòriament aquells
que siguin necessaris per a la bona consecució de l'operació. Les
persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ser
indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 5. Autoprotecció i informació.

1. Les persones, empreses i, en general, entitats i organismes que
realitzin activitats que puguin generar situacions d'emergència, de
greu risc col•lectiu, de catàstrofe o calamitat pública, així com
aquells centres i instal•lacions, públics i privats, que puguin
resultar afectats de manera especialment greu per situacions
d'aquesta mena, estan obligats a adoptar mesures d'autoprotecció
i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per fer
front a situacions de risc i d'emergència.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma determinarà
reglamentàriament el catàleg d'activitats i els tipus de centres a
què es refereix el punt anterior, així com les mesures mínimes a
adoptar en cada cas. En el procediment d'elaboració d'aquest
catàleg seran escoltats les persones, els centres o les entitats
afectades, directament o a través de les seves organitzacions
associatives.

3. Les persones, els centres i les entitats obligats segons els punts
anteriors han de comunicar a les autoritats competents els plans i
les mesures d'autoprotecció que adoptin, així com les seves
modificacions.

4. Els funcionaris de l'Administració autonòmica o l'autoritat
insular en qui es delegui podran, en qualsevol moment,
inspeccionar l'estat de les mesures i dels mitjans d'autoprotecció
existents.

5. El Govern de la Comunitat Autònoma promourà la formació
d'organitzacions d'autoprotecció entre les empreses i, en general,
entre les entitats que realitzin activitats d'especial risc, i els
facilitarà assessorament tècnic i assistència.

6. El Govern de la Comunitat Autònoma i la resta dels poders
públics dissenyaran i promouran activitats informatives i
formatives encaminades a la sensibilització dels ciutadans, i
especialment a la comunitat educativa, pel que fa a les
responsabilitats públiques i a la imprescindible col•laboració en
matèria de prevenció i extinció d'incendis, salvaments,
evacuacions i autoprotecció.

Article 6. Mitjans de comunicació.

Els mitjans de comunicació social estan obligats a
transmetre la informació, els avisos i les instruccions que els
facilitin les autoritats pertinents, relatives a prevenció i extinció
d'incendis, salvaments, rescats, emergències, situacions de
calamitat o catàstrofe o les previstes en aquesta llei, que serà
immediata, si així se'ls requereix. En tot cas, s'indicarà l'autoritat
que genera la informació.

Article 7. Competències de la Comunitat Autònoma.

En relació amb els serveis i activitats objecte de la llei
present, corresponen al Govern de la Comunitat Autònoma les
potestats, els serveis i les funcions següents:

1. Exercici de la potestat reglamentària de la matèria.

2. Dictar les normes i establir les actuacions tendents a la
normalització i homologació d'equips i materials d'emergència, així
com dels procediments d'emergència.

3. Procurar, mitjançant l'establiment de les mesures adients, la
formació i el perfeccionament del personal dels serveis
d'emergència i dels seus col•laboradors.

4. Sol•licitar a les administracions titulars dels serveis la seva
col•laboració per actuar fora del seu territori, quan sigui necessari.

5. Impulsar normatives municipals i insulars reguladores de la
prevenció i extinció d'incendis i salvaments.

6. Exercir la potestat inspectora i sancionadora de la matèria.

7. Les funcions de coordinació que l'ordenament jurídic li atribueixi.

8. L'elaboració d'instruments de planificació, en la matèria objecte
de la llei present, d'acord amb allò que s'hi preveu.

9. La intervenció per anul•lar les causes i pal•liar, corregir i
minimitzar els efectes de les catàstrofes i calamitats públiques.

10. La informació i formació de les persones involucrades en
situacions d'emergència.

Article 8. Col•laboració en activitats concretes.

1. La Comunitat Autònoma disposarà d'un departament propi en
matèria d'inspeccions per vetllar pel compliment d'aquesta llei.

2. A fi de facilitar les actuacions que, en matèria d'inspecció,
confereix aquesta llei, l'Administració podrà encomanar a persones
físiques o jurídiques subjectes de dret privat, la realització
d'activitats de caràcter material o tècnic, que s'ajustaran a la
legislació de contractes de les administracions públiques, i que, en
qualsevol cas, es materialitzaran sense perjudici de l'exercici de la
potestat administrativa d'inspecció pels òrgans competents.

Article 9. Estudi i investigació.

El Govern de la Comunitat Autònoma i el conjunt
d'administracions públiques a les Illes Balears promouran l'estudi
dels riscs que puguin afectar la població, els animals, els béns i el
medi ambient, i la investigació sobre els mitjans i les tècniques de
resposta, així com els estudis sociològics necessaris per determinar
les necessitats informatives de la població. Amb aquesta finalitat es
podran establir convenis i acordar formes de col•laboració amb la
Universitat de les Illes Balears i d'altres institucions relacionades
amb la matèria.

Article 10. Òrgan de coordinació.

1. Es crea la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears
com a òrgan superior, de caràcter consultiu, deliberant, coordinador
i homologador en matèria d'emergències i de protecció.
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2. Aquesta comissió estarà integrada per representants del Govern
de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars, de
l'Administració General de l'Estat a les Illes Balears, dels
ajuntaments i de les associacions dedicades al voluntariat de
protecció, salvaments i rescat.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma establirà
reglamentàriament l'organització i el funcionament de la referida
comissió.

Títol II

Capítol I. Els serveis de prevenció i extinció d'incendis
i salvaments.

Article 11. Els serveis de prevenció i extinció d'incendis i
salvaments.

1. A efectes de la llei present són serveis públics de prevenció i
extinció d'incendis i de salvaments, dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els següents:

a) Els serveis insulars de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments dels consells
insulars.

b) Els serveis municipals de prevenció i
extinció d'incendis i de salvaments.

2. Així mateix, tindran la consideració de col•laboradors dels
serveis abans esmentats: el personal dels Serveis Forestals de
Balears, les agrupacions de defensa forestal o assimilats, els
voluntaris de Protecció Civil, els bombers voluntaris i el personal
de vigilància, seguretat, prevenció contra incendis i autoprotecció
dels organismes i empreses públiques i privades.

Article 12. Funcions dels serveis.

En col•laboració i coordinació amb les Forces i Cossos
de Seguretat i amb ple respecte a l'àmbit competencial de
cadascun d'ells, correspon als serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments l'exercici de les següents funcions:

1. Les activitats relatives a l'extinció d'incendis i, en general, el
salvament de persones, animals i béns, en cas de sinistre o situació
d'emergència.

2. Exercir aquells treballs de prevenció conduents a evitar o a
minvar el risc d'incendis o qualssevol altres tipus de riscs, sinistres
o accidents i, en especial, la inspecció del compliment de la
normativa en vigor.

3. Adoptar mesures de seguretat extraordinàries i provisionals,
mentre recau la decisió de l'autoritat competent, sobre el
tancament i el desallotjament de locals i establiments públics.

4. Adoptar mesures de seguretat, igualment extraordinàries i
provisionals i mentre recau la decisió de l'autoritat competent,
sobre l'evacuació d'immobles i propietats, en situacions
d'emergència, mentre les circumstàncies del cas ho facin
imprescindible, així com limitar o restringir, durant el temps que
calgui, la circulació i permanència en vies o llocs públics, en els
supòsits d'incendi, catàstrofe o calamitat.

5. Investigar i informar sobre els sinistres en els quals intervinguin
i, particularment, acomplir els requeriments de l'autoritat competent.

6. Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb el que
disposa la legislació vigent, i més concretament, amb el contingut
dels plans territorials i especials que hi siguin aplicables.

7. Intervenir en qualsevol mena de salvament a requeriment de
l'autoritat competent.

8. En els supòsits d'intervenció per qualsevol títol, recuperar les
víctimes i coordinar el seu trasllat, amb la urgència que calgui, en
el seu cas.

9. Realitzar campanyes d'informació i formació dels ciutadans sobre
prevenció i actuació en cas de sinistre.

10. Estudiar i investigar les tècniques, instal•lacions i sistemes de
protecció contra incendis en relació amb la normativa específica
d'aquestes matèries.

11. Actuar en serveis d'interès públic, per raó de l'específica
capacitat dels seus membres i l'adequació dels mitjans materials dels
quals es disposen, sempre que no suposi minva de la seva capacitat
de resposta per als serveis propis.

12. Qualssevol altres funcions que els siguin atribuïdes,
encaminades a la protecció de persones i béns, quan siguin
necessàries i proporcionades als fets.

Article 13. Elements personals dels serveis.

El personal del qual estan dotats els serveis públics de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments pot ser personal
professional o voluntari.

Article 14. Personal professional.

El personal professional és aquell que exerceix la seva
activitat en algun dels serveis definits en el punt 1 de l'article 11 de
la llei present, mitjançant relació de caràcter funcionarial o laboral.

En l'exercici de les seves activitats, els membres
professionals que siguin funcionaris públics tenen la consideració
d'agents de l'autoritat a efectes de garantir més eficaçment la
protecció de persones i béns en situació de perill, així com per a
l'observança i compliment de la normativa de seguretat
d'instal•lacions i d'activitats.

Així mateix, també tindrà la consideració de personal
professional aquell qui exerceixi la seva activitat, mitjançant relació
estable de dependència, en algun dels serveis que, conformement
amb el que disposa el punt 2 de l'article 11 d'aquesta llei, són
col•laboradors dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis
i de salvaments.

Article 15. Formació del personal professional.

A fi d'aconseguir una adequada homogeneïtzació entre els
diversos col•lectius professionals i per tal que abastin un nivell
formatiu satisfactori, el Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord
amb les entitats locals interessades, promourà i assegurarà la
implantació d'un sistema de capacitació que asseguri la formació
professional continuada, tant teòricament com pràcticament i
físicament, incloent-hi, en el seu cas, les corresponents proves que
acreditin la superació dels cursos programats.
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Article 16. Personal voluntari i d'empresa.

1. A més del personal professional dedicat al servei de prevenció
i extinció d'incendis i de salvaments, hi ha un personal voluntari
que, en funció de les circumstàncies concurrents, intervé i
col•labora amb els serveis públics corresponents en les seves
tasques pròpies:

a) Els voluntaris de protecció civil, que són aquelles
persones que col•laboren de forma regular amb
l'Administració de la Comunitat Autònoma i altres
poders públics en tasques de salvament de persones i
béns afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública,
o en els treballs escaients per a la seva extinció, d'acord
amb les condicions i requisits que reglamentàriament
establirà el Govern de la Comunitat Autònoma i sense
que, en cap cas, no assoleixin la condició de personal
laboral o funcionari al servei de l'Administració
autonòmica.

b) Els bombers voluntaris i els integrants de les
agrupacions de defensa forestal i assimilats, que són
aquelles persones que, en l'exercici d'una vocació
benèficosocial, presten els seus serveis de forma
altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de
prevenció i extinció d'incendis de les Illes Balears,
d'acord amb el que reglamentàriament establirà el
Govern de la Comunitat Autònoma i sense que, per raó
de l'esmentada prestació, puguin assolir la condició de
personal laboral o funcionari dels serveis referits.

c) El personal de vigilància, seguretat, prevenció contra
incendis i d'autoprotecció dels organismes i/o empreses
públiques o privades romandrà inclòs, també, dins
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, amb el caràcter de
personal d'empresa que, quan reunirà els caràcters
al•ludits a l'article 11 d'aquest text legal, es considerarà
com a col•laborador dels serveis públics corresponents.

2. El personal al qual es fa referència en les lletres a), b) i c) del
punt anterior, haurà de comptar amb la deguda acreditació
expedida per l'Administració de la Comunitat Autònoma. Els
requisits i condicions d'expedició es regularan per via
reglamentària.

3. L'actuació i intervenció del personal voluntari i d'empresa en els
esdeveniments i situacions en els quals se'ls hagi requerit, es
portarà a terme sota la coordinació i direcció del corresponent
servei públic de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Capítol II. Els serveis de rescat.

Article 17. Els serveis de rescat.

Dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es consideren serveis de rescat aquells dedicats a realitzar
aquest tipus d'activitats a les muntanyes, les platges i altres indrets
considerats de risc, i són integrats:

1. Pels serveis de bombers especialitzats en aquests tipus
d'activitats.

2. Pels serveis municipals especialitzats.

3. Pel personal professional o voluntari de les entitats públiques o
privades constituïdes amb aquesta finalitat.

4. Pel personal dels concessionaris de serveis de temporada a les
platges o enclavaments de muntanya en els casos que s'estableixi
així.

Article 18. Funcions dels serveis.

En col•laboració i coordinació amb les Forces i Cossos de
Seguretat i respectant l'àmbit competencial de cadascun d'ells,
correspon als serveis de rescat l'exercici de les funcions següents:

1. Intervenir en qualsevol mena de rescat a requeriment de l'autoritat
competent.

2. En els supòsits d'intervenció, recuperar les víctimes i, si de cas,
coordinar i efectuar el seu trasllat amb la urgència que es requereixi
als centres o institucions corresponents.

3. Qualsevol altre que, per raó de la seva especialització, pogués
ser-los encomanada.

Article 19. Formació i acreditació.

El personal dels serveis de rescat haurà de comptar amb
la formació adequada i reunir les condicions físiques i tècniques
imprescindibles per a aquest objectiu i, amb aquesta finalitat, haurà
de comptar amb la corresponent acreditació, expedida i renovada
periòdicament pel Govern de la Comunitat Autònoma, en les
condicions que es determinaran per via reglamentària.

D'altra banda, el Govern autonòmic haurà d'organitzar i
promoure les accions formatives que siguin procedents a fi de
mantenir el personal adscrit a aquests serveis en les degudes
condicions tècniques i físiques.

Capítol III. Els serveis públics d'emergències sanitàries
extrahospitalàries

Article 20. Els serveis d'emergències sanitàries extrahospitalàries.

Els serveis d'emergències sanitàries extrahospitalàries a
les Illes Balears són integrats per tots els serveis públics i privats
dedicats a proporcionar els primers auxilis i atencions mèdiques
inajornables als afectats en cas de sinistre, calamitat o catàstrofe així
com a facilitar el transport necessari als centres assistencials
corresponents.

Article 21. Funcions.

En col•laboració i coordinació amb la resta de serveis
d'emergències i amb els Cossos i Forces de Seguretat, corresponen
als serveis d'emergències sanitàries extrahospitalàries les següents
funcions:
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1. Proporcionar els primers auxilis i atencions mèdiques d'urgència
a tots els afectats en els casos de sinistre, catàstrofe o calamitat.

2. Proveir, en el seu cas, del necessari transport dels afectats, en
els supòsits referits al punt anterior, cap als centres sanitaris
assistencials corresponents.

Article 22. Requeriments tècnics i acreditació.

Tant l'atenció sanitària que es proporcioni com el
transport de víctimes o afectats s'hauran de realitzar amb els
mitjans adients i específicament homologats.

D'altra banda, el personal que presti aquests serveis
haurà de comptar amb les corresponents titulacions oficials
exigides per la normativa aplicable.

El Govern de la Comunitat Autònoma promourà
activitats de formació i perfeccionament adreçades a aquest
personal i, al respecte, podrà establir els convenis de col•laboració
pertinents entre entitats públiques i privades del sector
corresponent.

Capítol IV. Els centres de gestió d'emergències.

Article 23. Principis generals.

1. L'acció permanent de les administracions públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la protecció i auxili
de persones i béns en situació d'emergència s'ajustarà als principis
exposats a l'article 2 de la llei present, a allò que es disposa en
aquest capítol IV del títol II i a la legislació específica de
protecció civil.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d'Interior del
Govern de la Comunitat Autònoma assegurar l'adequada
coordinació de les intervencions en les emergències contingudes
en aquest capítol i l'esmentada coordinació s'articularà,
bàsicament, per mitjà de la tasca dels centres de gestió
d'emergències corresponents.

3. La conselleria competent en matèria d'Interior del Govern de la
Comunitat Autònoma elaborarà plans de desenvolupament i
d'actuació de cada tipus d'incident que es pugui produir a l'àmbit
de la Comunitat Autònoma. El pla mestre de seguretat es realitzarà
en coordinació i amb la participació de totes les administracions
implicades.

Article 24. Els centres de gestió d'emergències.

1. Es creen els centres de gestió d'emergències com a servei públic
de caràcter essencial de la Comunitat Autònoma que, dependents
de la conselleria competent en matèria d'Interior, tenen com a
finalitat la recepció de cridades d'auxili i la seva gestió davant els
serveis oportuns, així com el suport tècnic a la coordinació i
comptabilització dels serveis necessaris.

2. Amb aquest objectiu, en col•laboració i coordinació amb les
Forces i Cossos de Seguretat tot respectant l'àmbit competencial
de cadascun d'ells, els corresponen les següents funcions:

a) Rebre tota mena de cridades d'auxili o d'emergència
de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i, especialment, l'atenció del número
telefònic 112 (u, u, dos) o telèfon únic europeu
d'emergències.

b) Identificar la urgència o el tipus d'incident i transmetre
la cridada o alarma als serveis o autoritats oportunes.

c) Portar a terme, en el seu cas, un seguiment de l'evolució
de l'emergència, per a la qual cosa rebran informació dels
intervinents, i contribuir a la coordinació dels mitjans i
recursos actuants.

d) Tota altra que els sigui conferida per l'ordenament
jurídic.

3. L'ordenació i estructura dels centres de gestió d'emergències
garantirà la prestació permanent dels seus serveis i l'atenció de les
cridades d'auxili rebudes en qualssevol dels idiomes oficials de la
Comunitat Autònoma així com en, almenys, dos dels idiomes
oficials en els estats de la Unió Europea.

L'operació del servei i la seva assistència tècnica pot ser
exercida, bé directament per la Direcció General d'Interior o bé per
mitjà d'empreses especialitzades en aquestes funcions i acreditades,
a aquest efecte, pel Govern de la Comunitat Autònoma. La direcció
del servei i dels propis centres d'emergències ha de recaure sempre
sobre personal funcionari de l'Administració autonòmica.

4. En l'exercici de les seves funcions, els directors dels centres
d'emergències tindran la consideració d'agents de l'autoritat a fi de
garantir la protecció de les persones i dels béns en situació de perill,
mobilitzar recursos i sol•licitar informació així com per al control
i custòdia de les dades que obrin en els arxius físics i informàtics.

5. El personal que presti servei en els centres de gestió
d'emergències haurà de comptar amb la formació adequada i reunir
les condicions i requisits imprescindibles per a aquest objectiu.
També haurà de comptar amb la corresponent acreditació expedida
pel Govern de la Comunitat Autònoma en la forma en què
reglamentàriament es determinarà.

6. El Govern de la Comunitat Autònoma assegurarà la implantació
dels sistemes de gestió d'emergències a cadascun dels territoris
insulars i els dotarà dels recursos materials i humans adequats.

Article 25. Col•laboració informativa.

Les administracions públiques de les Illes Balears i les
entitats públiques o privades l'activitat de les quals estigui
directament o indirectament relacionada amb la prevenció, l'atenció,
els socors i la seguretat de les persones i dels seus béns en
situacions d'emergència, hauran de prestar la seva col•laboració als
òrgans o centres directius de la Conselleria competent en matèria
d'Interior que estiguin encarregats de l'atenció i gestió
d'emergències i, l'esmentada col•laboració, es materialitzarà de la
següent manera:

1. Informant sobre la localització, dotació de personal, mitjans
tècnics, sistemes de prestació de serveis i, en general, recursos
disponibles en situacions d'urgència o emergència.

2. Comunicant l'existència de les situacions d'emergència i del seu
desenvolupament, evolució i finalització.
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Article 26. Protocols operatius estàndards.

1. Els protocols operatius dels centres de gestió d'emergències
seran els instruments bàsics que regiran el seu funcionament i s'hi
determinaran els procediments d'identificació i avaluació de la
cridada o alarma en temps real, així com les mesures que s'hagin
d'adoptar i els criteris per a la mobilització de recursos segons el
tipus d'incident i la fase d'emergència de què es tracti.

2. L'elaboració i aplicació dels protocols operatius estàndards
(SOP) s'adequarà als criteris sobre mobilització de recursos
prevists en els diferents plans d'emergències de Protecció Civil i,
especialment, a les següents regles:

a) Quan l'atenció de l'emergència o de la urgència sigui
competència d'una determinada administració o servei
i no calgui la col•laboració d'altres serveis, els centres
de gestió d'emergències limitaran la seva tasca a
transmetre'n l'alarma i a fer-ne un seguiment.

b) Quan calgui la col•laboració de diversos mitjans o
recursos intervinents, el Govern de la Comunitat
Autònoma oferirà, a efectes de la seva coordinació
efectiva, el suport tècnic dels seus centres de gestió
d'emergències.

c) En els casos especials en els quals es trobi en perill la
vida de les persones o estigui en risc la seva integritat
física de forma peremptòria o urgent i la necessitat
d'acció entre els intervinents ho faci imprescindible, les
autoritats competents en el si de l'Administració
autonòmica podran dictar les directrius precises per tal
d'afrontar l'emergència.

Article 27. Formes de participació.

1. El Govern de la Comunitat Autònoma regularà, per via
reglamentària, les formes de participació i col•laboració dels seus
diversos departaments i òrgans dependents en l'activitat dels
centres de gestió d'emergències.

2. La conselleria competent en matèria d'Interior promourà la
subscripció de convenis amb les administracions i entitats que
disposin de serveis i recursos d'interès per respondre a les
emergències.

Capítol V. El voluntariat de protecció civil.

Article 28. El voluntariat de protecció civil. Concepte.

1. S'entén per voluntariat de protecció civil el conjunt de ciutadans
que s'adhereixen lliurement i desinteressadament a entitats i
organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre,
l'objectiu principal de les quals és la protecció i seguretat de
persones i béns, com a expressió de solidaritat humana i mitjà
significatiu de la participació ciutadana en la vida comunitària.

2. Als efectes de la llei present, són voluntaris de protecció civil
aquelles persones que col•laboren de forma regular amb
l'Administració de la Comunitat Autònoma i altres poders públics
amb seu a les Illes Balears per al salvament de persones i béns
afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública, així com per a
la seva prevenció, d'acord amb el que reglamentàriament establirà
el Govern de la Comunitat Autònoma i sense que, en cap cas, no
adquireixin la condició de personal laboral o funcionari al servei
de l'Administració autonòmica.

Article 29. Principis d'actuació.

L'actuació del voluntariat de protecció civil en cas
d'accidents, catàstrofes o calamitats públiques es portarà a terme
sota la dependència funcional de l'autoritat competent per a la gestió
de la intervenció que calgui i, com a regla general, la seva activitat
es limitarà a servir de reforç o col•laboració dels serveis públics
integrats per professionals o funcionaris.

Article 30. Règim d'activitat.

1. L'activitat del voluntariat de protecció civil es prestarà de forma
personal, lliure i voluntària, altruista i gratuïta, per mitjà de
l'organització en la qual s'hagi integrat formalment.

La relació del voluntari amb la seva organització en cap
cas no generarà cap vincle de naturalesa contractual o funcionarial,
derivant les seves obligacions de l'acceptació de les normes internes
de l'organització pel mer fet de la seva voluntària incorporació.

2. Sense perjudici d'allò que es disposa en el punt anterior,
l'organització o entitat a la qual pertany el voluntari, podrà
reemborsar-li les despeses efectivament fetes per ell així com les
quantitats que hagi deixat de percebre per l'abandó del lloc de
treball habitual en cas d'intervenció en activitats pròpies de
protecció civil. També, podran ser establerts altres tipus de
gratificacions o compensacions sempre que no tinguin periodicitat
ni caràcter remuneratori.

3. Les organitzacions de voluntariat de protecció civil podran
contractar treballadors per compte d'altri o valer-se de prestacions
de treball conjuntural en la mesura que ho exigirà el seu regular
funcionament.

Article 31. Assegurança dels voluntaris.

Les organitzacions de voluntariat de protecció civil han de
garantir la seva assegurança davant els riscs que puguin esdevenir-
se en l'exercici de les seves funcions, cobrint esdeveniments tals
com accidents, invalidesa o mort, així com la responsabilitat per
danys a tercers.

Article 32. Contingut dels estatuts.

Els estatuts de cada organització determinaran, respectant
els principis i regles continguts en aquesta llei i els reglaments que
la desplegaran, els drets i deures dels voluntaris respecte de
l'organització i asseguraran, en tot cas, el seu funcionament
democràtic dins d'una estructura jerarquitzada.

Títol III. L'Institut Balear de Seguretat Pública

Article 33. L'Institut Balear de Seguretat Pública.

Es crea, per la llei present, l'Institut Balear de Seguretat
Pública com a òrgan públic encarregat de l'ordenació, programació
i impartició  de les activitats formatives que en matèria de seguretat
pública, organitzi l'Administració de la Comunitat Autònoma.
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Article 34. Adscripció departamental.

L'Institut Balear de Seguretat Pública dependrà,
orgànicament i funcionalment, de la conselleria competent en
matèria d'Interior.

Article 35. Organització, funcionament i règim jurídic.

1. L'organització, funcionament i règim jurídic de l'Institut Balear
de Seguretat Pública s'establirà mitjançant decret del Consell de
Govern de la Comunitat Autònoma a proposta de la conselleria
competent en matèria d'Interior.

2. Les institucions, òrgans, escoles i qualsevol mena de serveis
dependents de l'Administració autonòmica que exerceixin
funcions relacionades amb la docència sobre seguretat pública
podran ser, totalment o parcialment, integrades dins l'Institut
Balear de Seguretat Pública per decisió del Consell de Govern.

Títol IV. El finançament dels serveis.

Article 36. Disposicions generals.

Els serveis públics regulats a la llei present podran ser
finançats mitjançant l'aplicació dels següents recursos:

1. Dotacions amb càrrec als pressuposts de la Comunitat
Autònoma, per finançar suficientment aquells serveis que li són
propis.

2. Aportacions econòmiques dels consells insulars per finançar
suficientment aquells serveis i obligacions que els atorga aquesta
llei.

3. Aportacions dels municipis, per finançar suficientment aquells
serveis i obligacions que els atorga aquesta llei.

4. Cobrament de contribucions especials.

5. Taxes per la prestació de serveis.

6. Subvencions i altres ingressos de dret públic.

7. Donacions, herències, i llegats i qualsevol altre ingrés de dret
privat.

8. Altres recursos i assignacions que legalment o
reglamentàriament els pertoquin.

Article 37. Taxes per prestació de serveis.

Als efectes del que es disposa a l'article anterior, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà establir una taxa,
mitjançant l'instrument normatiu adient, que sigui contrapartida
dels serveis prestats en matèria d'extinció d'incendis forestals,
salvaments i rescat realitzats per mitjans la titularitat dels quals
sigui de l'Administració autonòmica.

Article 38. Taxes de l'Institut Balear de Seguretat Pública.

S'estableix una taxa com a contraprestació pels serveis
de formació, perfeccionament, acreditació i qualssevol altres que
presti l'Institut Balear de Seguretat Pública.

Els beneficiats pels serveis que constitueixen el fet
imposable de la taxa regulada en aquest article, hauran de dur a
terme l'autoliquidació i ingrés del seu import d'acord amb el quadre
de tarifes següent:

1. Per la inscripció en els processos selectius per a l'accés als cursos
de l'Institut Balear de Seguretat Pública: 3.000 PTA

2. Per la inscripció en els cursos i seminaris de formació:

D'una durada superior a 401 hores: 150.000 PTA
D'una durada entre 301 i 400 hores: 125.000 PTA
D'una durada entre 201 i 300 hores: 100.000 PTA
D'una durada entre 101 i 200 hores:  75.000 PTA
D'una durada entre 51 i 100 hores:  50.000 PTA
D'una durada entre 21 i 50 hores:  25.000 PTA
D'una durada de menys de 20 hores:  1.000 PTA/hora

Títol V. Prevenció en espectacles públics o activitats
recreatives

Article 39. Espectacles públics o activitats recreatives.

Els titulars, públics o privats, de locals o recintes en els
quals es desenvolupin espectacles públics o activitats recreatives
hauran de subscriure un o diversos contractes d'assegurances que
cobreixin la responsabilitat civil dels seus titulars per danys als
usuaris com a conseqüència de les condicions objectives dels locals
o dels recintes, les seves instal•lacions i serveis, o de l'activitat del
personal al seu servei.

Article 40. Activitats temporals.

Els titulars, públics o privats, de les activitats temporals,
les qual estan subjectes a autorització administrativa, hauran de
subscriure un o diversos contractes d'assegurances que cobreixin la
responsabilitat civil dels seus titulars per danys als usuaris com a
conseqüència de les condicions objectives de les seves instal•lacions
i serveis, o de l'activitat del personal al seu servei.

Article 41. Activitats extraordinàries, singulars o excepcionals.

Els titulars, públics o privats, de les activitats
extraordinàries, singulars o excepcionals, les quals estan subjectes
a autorització administrativa, hauran de subscriure un o diversos
contractes d'assegurances que cobreixin la responsabilitat civil dels
seus titulars per danys als usuaris com a conseqüència de les
condicions objectives de les seves instal•lacions i serveis, o de
l'activitat del personal al seu servei.

Article 42. Quantia mínima de les pòlisses.

1. Els capitals mínims que hauran de cobrir les pòlisses
d'assegurances per atendre els riscs derivats de l'explotació, en
funció de l'aforament màxim autoritzat, sense cap tipus de
franquícia, tendran la quantia següent:

a) Fins a 25 persones:  7.000.000 PTA.
b) De 26 a 50 persones: 12.500.000 PTA
c) De 51 a 100 persones: 25.000.000 PTA.
d) De 101 a 250 persones: 50.000.000 PTA
e) De 251 a 500 persones: 75.000.000 PTA
f) De 501 a 1000 persones:125.000.000 PTA
g) De 1001 a 2000 persones: 200.000.000 PTA
h) De 2001 a 5000 persones: 400.000.000 PTA
i) Més de 5000 persones: 400.000.000 PTA més

50.000.000 PTA per cada 1000 persones o fracció.
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2. Es faculta el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears perquè, mitjançant decret, actualitzi
periòdicament la quantia mínima de les pòlisses.

Article 43. Acreditació de la pòlissa.

1. L'autoritat municipal, quan atorgui la llicència corresponent a
un espectacle públic, a una activitat recreativa o una activitat
temporal, exigirà l'acreditació de la constitució de la pòlissa o
pòlisses d'assegurances. Serà nul•la la llicència municipal atorgada
sense aquesta acreditació.

2. L'Administració autonòmica, quan atorgui l'autorització
corresponent a una activitat extraordinària, singular o excepcional,
exigirà l'acreditació de la constitució de la pòlissa o pòlisses
d'assegurances. Serà nul•la l'autorització autonòmica atorgada
sense l'acreditació esmentada.

Article 44. Infracció i sanció greu.

1. Es considerarà infracció greu l'existència d'un espectacle públic,
una activitat recreativa, temporal o extraordinària, singular o
excepcional sense la vigència de la pòlissa d'assegurances, amb la
quantia corresponent.

2. Aquesta infracció serà sancionada de conformitat amb el que es
disposa a l'article 49 de la Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les
infraccions i sancions.

Article 45. Inspecció dels serveis de prevenció d'incendis.

Els titulars, públics o privats, dels locals o recintes on es
desenvolupin espectacles públics o activitats recreatives estan
obligats a permetre, en qualsevol moment, la realització
d'inspeccions del servei de prevenció d'incendis, amb la finalitat
que puguin determinar el compliment de la normativa de
prevenció d'incendis. El resultat de la inspecció serà notificat a
l'empresari, a l'ajuntament corresponent, al consell insular
respectiu i a la Conselleria de la Funció Pública i Interior per al
seu coneixement i efectes pertinents.

Article 46. Inspecció dels funcionaris de l'Administració
autonòmica

Els titulars, públics o privats, dels locals o recintes on es
desenvolupin espectacles públics o activitats recreatives estan
obligats a permetre igualment, en qualsevol moment, la realització
d'inspeccions pels funcionaris de l'Administració autonòmica per
realitzar totes les comprovacions i inspeccions pertinents en
l'exercici de les seves competències pròpies. El resultat de la
inspecció serà notificat a l'empresari, a l'ajuntament corresponent
i al consell insular respectiu per al seu coneixement i efectes
pertinents.

Títol VI. Infraccions i sancions

Article 47. Disposicions generals.

L'especial naturalesa de la matèria de la qual és objecte
la llei present fa necessari l'establiment d'un sistema amb
cobertura legal que, complint els principis constitucionals que es
refereixen a infraccions i sancions administratives, reculli i
consideri les principals especialitats que l'ordenació de les
emergències requereixi, i així:

1. Es tipifiquen infraccions i sancions en matèria de prevenció i
extinció d'incendis i de salvaments, rescat i emergències sanitàries
extrahospitalàries.

2. Es tipifiquen infraccions i sancions en matèria de prevenció en
espectacles públics o activitats recreatives.

3. S'estableixen determinats principis disciplinaris, així com la
tipificació d'infraccions i sancions en matèria de centres de gestió
d'emergències.

Article 48. Infraccions en matèria de prevenció i extinció
d'incendis, salvaments, rescat i emergències sanitàries
extrahospitalàries.

Són infraccions administratives en matèria de prevenció
i extinció d'incendis, salvaments, rescat i emergències sanitàries
extrahospitalàries, les següents:

1. Les actuacions, doloses o imprudents, que originin la prestació,
per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
qualsevol dels serveis o activitats als quals es refereix aquest article.

2. La inobservança d'allò que es disposa en la llei present o
normativa que la desplegarà, en els supòsits no inclosos dins el punt
anterior, i que estiguin relacionats amb la prevenció i/o extinció
d'incendis, salvaments, rescat i emergències sanitàries
extrahospitalàries.

Article 49. Principis disciplinaris i infraccions en matèria de
centres de gestió d'emergències.

1. Principis disciplinaris. El Govern de la Comunitat Autònoma,
mitjançant reglament, fixarà els deures i obligacions del personal
que presti serveis en els centres de gestió d'emergències.

2. Infraccions administratives. Són infraccions administratives en
matèria de centres de gestió d'emergències:

a) La inobservança o incompliment d'algun dels deures
que per al personal al servei dels centres de gestió
d'emergències s'estableix al punt 1 anterior.

b) L'incompliment de l'obligació de col•laboració
informativa recollida a l'article 25 d'aquesta llei, quan
sigui causa de danys greus a les persones o béns en
situació d'emergència.

c) La inobservança d'allò que es disposa, com a deure
essencial dels ciutadans, entitats o personal del servei, en
els corresponents Protocols Operatius Estàndards.

Article 50. Disposicions comunes.

Les infraccions administratives es qualificaran com a
lleus, greus i molt greus.

Les infraccions i sancions lleus prescriuen al cap de sis
mesos, les greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres
anys des del dia en què les infraccions s'hagin comès, o des del dia
següent al que sigui ferma la resolució administrativa mitjançant la
qual s'imposa la sanció.
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Article 51. Infraccions molt greus.

Es consideraran infraccions molt greus:

1. Les actuacions doloses o aquelles en les quals concorri
imprudència temerària que motivin la prestació, per part de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de qualssevol dels
serveis o activitats de prevenció i/o extinció d'incendis,
salvaments, rescat o emergències sanitàries extrahospitalàries que,
per si mateixes, no siguin constitutives de delicte.

2. Qualssevol altres d'aquelles recollides en el títol VI de la
present llei, quan, tot i no ser constitutives de delicte, siguin causa
de danys molt greus a les persones o als béns i així quedi acreditat
en el curs del procediment instruït.

Article 52. Infraccions greus.

Es consideraran infraccions greus:

1. Les actuacions imprudents que originaran la prestació per part
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de qualssevol dels
serveis o activitats de prevenció i/o extinció d'incendis,
salvaments, rescat o emergències sanitàries extrahospitalàries.

2. L'incompliment dolós d'alguna de les obligacions establertes al
títol VI d'aquesta llei, quan, per la seva causa, s'hagi produït dany
greu a les persones o béns.

3. L'incompliment de l'obligació de col•laboració informativa a la
qual fa referència l'article 25 d'aquesta llei quan hagi estat causa
de dany greu a les persones o béns en situació d'emergència.

Article 53. Infraccions lleus.

Es consideraran infraccions lleus la resta de les
infraccions tipificades en el títol present que no figuren
qualificades com a molt greus o greus en els articles precedents.

Article 54. Sancions.

Per causa de les infraccions esmentades en els articles
anteriors, s'imposaran les sancions següents:

1. Multa de 50.000 a 1.000.000 PTA

2. Suspensió de funcions, fins a un màxim de dos mesos.

3. Multa de 10.000 a 49.999 PTA

4. Si la comissió de la infracció hagués ocasionat danys o
perjudicis a l'Administració de la Comunitat Autònoma,
l'infractor, a més de la sanció que correspongui en funció de la
gravetat de la infracció comesa, serà obligat a reintegrar la quantia
econòmica de les despeses originades a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per la prestació dels serveis de prevenció i
extinció d'incendis, salvaments, rescat o emergències sanitàries
extrahospitalàries.

Article 55. Correspondència de sancions.

Les sancions regulades a l'article anterior es corresponen
amb les següents infraccions:

1. La sanció regulada a l'article 54.1 s'imposarà en el cas de les
infraccions molt greus regulades a l'article 51.2 d'aquesta llei i en el
cas de les infraccions greus regulades al seu article 52.

2. La sanció regulada a l'article 54.2 s'imposarà en el cas de les
infraccions greus a les quals fa referència l'article 52.2 d'aquesta llei
i, en aquests casos, serà incompatible amb la sanció pecuniària
regulada al seu article 54.1.

3. La sanció regulada a l'article 54.3 s'imposarà en el cas de les
infraccions lleus a les quals fa referència l'article 53 d'aquesta llei.

4. L'obligació de reintegrar la quantia econòmica de les despeses
originades a la Comunitat Autònoma, regulada a l'article 54.4,
s'imposarà, únicament, en el cas de les infraccions molt greus
previstes a l'article 51.1 d'aquesta llei.

Article 56. Procediment sancionador.

1. En cap cas no es podran imposar sancions per causa de la
comissió d'alguna o algunes de les infraccions regulades en aquest
títol, sinó en virtut d'expedient administratiu instruït a l'efecte.

2. S'aplicarà, en la instrucció de l'expedient sancionador, el
contingut del reglament del procediment a seguir per
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la
potestat sancionadora.

3. La potestat sancionadora en matèria de prevenció d'espectacles
públics o activitats recreatives correspondrà als batles dels
ajuntaments i, subsidiàriament, al consell insular competent per raó
del territori.

4. Correspondrà a la conselleria competent en matèria d'Interior la
incoació dels procediments sancionadors per a la resta d'infraccions
administratives regulades en aquesta llei.

Un cop dictada la resolució per la qual s'ordena la
incoació, d'ofici, a instància de part, en virtut de denúncies de
particulars o a través de qualsevol organisme oficial, del
procediment corresponent, passarà a la Direcció General d'Interior
a efectes de nomenar l'instructor i el secretari.

5. Un cop acabada la instrucció, s'elevarà la proposta de resolució
al conseller competent en matèria d'Interior qui, definitivament,
resoldrà sobre la qüestió.

Article 57. Caducitat del procediment.

El procediment sancionador haurà de ser resolt en el
termini màxim d'un any, comptat des de la data del seu inici, o de
tres mesos, si la sanció que s'hagi d'imposar és per una falta lleu i es
tramita el procediment simplificat.

S'entendrà caducat el procediment, i es procedirà d'ofici
a l'arxiu de les actuacions, un cop hagin transcorregut trenta dies
d'ençà del venciment del termini en què hauria d'haver estat dictada
la resolució.

S'exceptuen del que disposa el paràgraf anterior aquells
casos en els quals el procediment se suspengui o s'hagi paralitzat,
per causa imputable a l'interessat, en aquests casos s'interromprà el
còmput per resoldre el procediment.
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Article 58. Altres competències sancionadores.

Correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la potestat sancionadora en relació amb les
infraccions tipificades a la legislació de l'Estat en matèria de
Protecció Civil dins de l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma i s'exercirà de conformitat amb la classificació de les
infraccions, graduació de les sancions i criteris sobre imprudència,
perillositat i transcendència per a la seguretat de les persones i
béns d'acord amb allò que disposen la Llei 2/1985, de 21 de gener,
de Protección Civil, i el Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, por
el que se aprueba la norma básica de protección civil.

Disposició addicional primera.

1. La coordinació i la informació recíproca a què fa referència el
títol V de la Llei 10/1988, de 26 d'octubre, de coordinació de
policies locals de les Illes Balears i la relativa a qualssevol centres
d'emergència de protecció civil es portarà a terme mitjançant la
intervenció dels centres de gestió d'emergències regulats en el
capítol IV, del títol II, de la llei present.

2. La creació específica dels esmentats centres de gestió
d'emergències es portarà a terme per acord del Consell de Govern
de la Comunitat Autònoma a proposta del conseller competent en
matèria d'Interior.

3. En el termini d'un any d'ençà l'entrada en vigor d'aquesta llei, el
Govern de la Comunitat Autònoma crearà i posarà en
funcionament els sistemes de gestió d'emergències a cadascuna de
les illes de la Comunitat, amb la dotació pressupostària suficient
per consolidar uns serveis adequats a les necessitats.

Disposició addicional segona.

Les activitats docents i formatives a les quals fa
referència l'article 12 de la Llei de coordinació de policies locals
de les Illes Balears abans esmentada, es portaran a terme
mitjançant l'Institut Balear de Seguretat Pública.

Disposició addicional tercera.

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè
dicti les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
de la llei present.

Disposició addicional quarta.

En el termini d'un any, des de l'entrada en vigor de la llei
present, el Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà i aprovarà
el pla territorial d'emergències i protecció civil de les Illes Balears.
El pla territorial, que serà el conjunt de plans territorials insulars,
reunirà els plans temàtics on es posaran de manifest les diferents
zones territorials en les quals és present cada risc.

El pla territorial s'elaborarà en base als antecedents i als
estudis que es facin, per part dels òrgans competents de les
diverses administracions actuants, per a cada risc.

Disposició addicional cinquena.

En el termini de dos anys, des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, el Govern de la Comunitat Autònoma presentarà al
Parlament el projecte de llei corresponent sobre protecció civil a les
Illes Balears.

Disposició addicional sisena.

El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà un pla
territorial de necessitats d'ubicació dels serveis d'emergència
sanitària extrahospitalària als efectes que prevaleixi el principi
d'intervenció ràpida a l'emergència sanitària.

Disposició transitòria.

Els titulars, públics o privats, de locals o recintes en els
quals es desenvolupin espectacles públics o activitats recreatives,
que no disposin de pòlissa d'assegurança segons la quantia fixada en
aquesta llei, l'hauran d'acreditar davant l'ajuntament, en el termini
màxim de sis mesos, a partir de l'entrada en vigor de la llei present.

Disposició final.

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

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la C.A. , relativa a Política d'habitatge públic. (Mesa d'11
de març del 1998).

 RGE núm. 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA , relativa a Transport Públic. (Mesa d'11 de març
del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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
al Govern de la Comunitat Autònoma, la següent Interpel•ació per
tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

L'elaboració d'un nou Pla d'Habitatge públic 1998-2001
pel Govern Central, la manca de compliment d'objectius per part del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'actual
Pla Quadriennal, la manca de política del Govern de la Comunitat
en matèria d'adquisició de sòl per construir habitatges, i la manca de
línies pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
dotar d'habitatges als col•lectius amb especials dificultats, i el
seguiment en general de la política d'habitatge públic del Govern de
la Comunitat, és per això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Interpel•lació sobre la política del Govern en
matèria d'habitatge públic.
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Palma, a 3 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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
Interpel•lació per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Al Govern Balear en successives legislatures i en la
present, li ha mancat una idea global de l'organització del
transport públic a les Illes Balears, i s'ha limitat tradicionalment
a adoptar mesures aïllades segons les urgències de cada moment,
sense criteri polític que les empari, en un exercici de completa
improvisació.

A l'anterior legislatura, el Govern Balear encarregà una
sèrie d'estudis que podien haver finalitzat en la redacció d'un Pla
de Transports per a la Comunitat Autònoma, però foren
desaprofitats en aquell moment i oblidats després.

La inactivitat del Govern Balear a la present legislatura
ha provocat com a conseqüència que a les xarxes de transport
públic de Balears els hi manquin la planificació i l'organització
necessària per ser eficaces i eficients.

Els ciutadans desconeixen a aquests moments quina és
la idea o els projectes concrets que té el Govern Balear per al futur
immediat, rebent notícies sovint contradictòries sobre els plans del
Govern Balear.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Interpel•lació sobre:

Política del Govern en matèria de transport públic. 

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1558/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 7288/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a la orientació política en matèria de residus.
(Mesa d'11 de març del 1998).

Palma, a 1 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb allò que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, presenta les següents mocions,
subsegüents a la Interpel•lació RGE. núm. 7288/97 relativa a la
orientació política en matèria de residus.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació el creixement quantitatiu en la producció de residus a
la nostra Comunitat, lligat al model de creixement de la nostra
economia, i insta el Govern Balear a implementar mesures
dedicades quant a la minimització en la producció de residus.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a incorporar a la normativa existent i futura en matèria de residus i
a la seva política pràctica en la matèria, una jerarquia clara
d'actuacions que prioritzi, per aquest ordre, els següents elements:

1.- Minimització i recollida selectiva.

2.- Reciclatge de materials i compostatge de matèria
orgànica, preferentment amb recollida selectiva.

3.- Abocament controlat dels residus.

3.- El Parlament de les Illes Balears comparteix els criteris
de la UE quant a donar preferència a la valorització de materials
sobre la valorització energètica.

4.- El Parlament de les Illes Balears comparteix el criteri
expressat per la Ministra de Medi Ambient quant al rebuig de la
incineració com a sistema de tractament dels residus i insta el
Govern Balear a incorporar aquest criteri a la seva normativa en la
matèria. Així mateix, insta el Govern Balear a col•laborar amb el
Consell Insular de Mallorca per tal d'implementar els sistemes de
Gestió de Residus Sòlids Urbans necessaris per tal de permetre un
tancament tan ràpid com sigui possible de la incineradora de Son
Reus.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a presentar com més aviat millor el Pla Sectorial per a la Gestió de
residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal de
pal•liar la indesitjable situació en què es troba el tractament de la
majoria dels Residus especials i d'adequar la normativa relativa als
RSU.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a iniciar els tràmits per recuperar els quasibé 500 milions de
pessetes, perduts al programa de Qualitat Mediambiental dels
Pressuposts del 1998 respecte als Pressuposts del 1997 i a utilitzar
aquesta quantitat en implementar sistemes de compostatge,
reciclatge i recollida selectiva.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a col•laborar activament en la regularització material i
administrativa dels abocadors d'Eivissa i Formentera.

Palma, a 6 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1399/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a dotació de
personal als centres d'educació primària públics. (Mesa d'11 de
març del 1998).

 RGE núm. 1400/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Aules i centres
concertats que superen la ratio que marca la LOGSE en educació
secundària. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1401/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Aules i centres
concertats que superen la ratio que marca la LOGSE en educació
primària. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1402/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Aules i centres
públics que superen la ratio que marca la LOGSE en educació
secundària. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1403/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Aules i centres
públics que superen la ratio que marca la LOGSE en educació
primària. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1411/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Convocatòria
d'habilitació per a la funció directiva. (Mesa d'11 de març del
1998).

 RGE núm. 1412/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Centres
concertats que no han lliurat el PLC. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1413/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Centres que
han realitzat i lliurat el PLC. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1423/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Estructura
orgànica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa
d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1425/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Dates en que
ocuparen els seus despatxos els directors generals d'Educació.
(Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1426/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nomenaments
dels directors generals d'Educació. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1435/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Autoritzacions
d'ús d'aigua per a consum humà. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1438/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Àrea recreativa
en el Serral de les Monges. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1441/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Sancions
a residències privades o públiques. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1442/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Campanyes de prevenció de la SIDA. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1443/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Detecció
de la SIDA i de la infecció del virus VIH en les dones embarassades.
(Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1444/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Comissió
de Coordinació Autonòmica de la SIDA. (Mesa d'11 de març del
1998).

 RGE núm. 1445/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Pressupost de l'any 1998 per a la prevenció de la SIDA. (Mesa d'11
de març del 1998).

 RGE núm. 1446/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Incrementar l'educació sanitària dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes en la prevenció de la SIDA. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1447/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Incrementar l'educació sanitària dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1448/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a evitar la
propagació de la SIDA. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1449/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Programes dirigits a la joventut per evitar la propagació de la SIDA.
(Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1515/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Abocadors
legals que existeixen a les Illes Balears. (Mesa d'11 de març del
1998).

 RGE núm. 1516/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla Director de
Residus Sòlids Urbans. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1540/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Quantitat
aportada per l'administració de l'Estat en ajuts a les assegurances
agràries. (Mesa d'11 de març del 1998).
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 RGE núm. 1541/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Acords de la
Comissió de Planificació i Coordinació de la Implantació de Noves
Tecnologies i Comunicació. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1542/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ajuntaments
que formen part de la Comissió de Planificació i Coordinació de la
Implantació de Noves Tecnologies i Comunicació. (Mesa d'11 de
març del 1998).

 RGE núm. 1543/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programes
d'intervenció interinstitucional. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1544/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ajut econòmic
a associacions hoteleres de les Illes Balears. (Mesa d'11 de març
del 1998).

 RGE núm. 1545/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criteris de
l'Ibatur pels ajuts econòmics a activitats musicals de promoció
turística. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1546/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ajuts de
l'Ibatur als Clubs de Bàsquet. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1547/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ajuts de
l'Ibatur als Clubs de Bàsquet. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1562/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Anuncis de publicitat
institucional inserits per la Conselleria de Presidència. (Mesa d'11
de març del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

Quina és la relació dels centres d'educació primària
públics que tenen dotació de personal administratiu i/o de serveis?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

Quina és la relació d'aules i centres concertats que superen
la ratio que marca la LOGSE en el primer cicle d'educació
secundària obligatòria?

Quina és la relació d'aules i centres concertats que superen
la ratio que marca la LOGSE en el segon cicle d'educació
secundària obligatòria?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

Quina és la relació d'aules i centres concertats que superen
la ratio que marca la LOGSE en educació primària?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

Quina és la relació d'aules i centres públics que superen la
ratio que marca la LOGSE en el primer cicle d'educació secundària
obligatòria?

Quina és la relació d'aules i centres públics que superen la
ratio que marca la LOGSE en el segon cicle d'educació secundària
obligatòria?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.
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Quina és la relació d'aules i centres públics que superen
la ratio que marca la LOGSE en educació primària?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons 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 escrita.

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar la
convocatòria d'habilitació per a la funció directiva?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

Quina és la relació de centres concertats que no han
lliurat el PLC fins a la data?

Quina és la relació de centres privats que no han lliurat
el PLC fins a la data?

Quina és la relació de centres públics que no han lliurat
el PLC fins a la data?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons 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 escrita.

Quina és la relació de centres que han realitzat i lliurat
el PLC fins a la data?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

En quina data s'ha publicat l'ordre que inclou en
l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
la Direcció General d'Educació a Mallorca?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 escrita.

En quina data ocupà el seu despatx el Director General
d'Educació a Mallorca?

En quina data ocupà el seu despatx el Director General
d'Educació a Menorca?

En quina data ocupà el seu despatx el Director General
d'Educació a Eivissa i Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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.

En quina data fou nomenat el Director General d'Educació
a Mallorca?

En quina data fou nomenat el Director General d'Educació
a Menorca?

En quina data fou nomenat el Director General d'Educació
a Eivissa i Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines autoritzacions d'ús d'aigua per a consum humà es
troben en tramitació o s'han adjudicat des de l'1 de gener del 1997
en els termes municipals de Sencelles i Binissalem?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern Balear de contribuir en la creació
d'una àrea recreativa en el Serral de les Monges o Puig dels
Molins d'Inca?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines residències privades o públiques han rebut
sancions per incompliment del Decret 22/91, relatiu a centres de
tercera edat?

Quines sancions s'han tramitat durant l'any 1997?

Amb quina periodicitat s'inspeccionen les residències
privades de tercera edat?

Quants de centres de la tercera edat es deriven d'una
reconversió de centres o establiments hotelers?

Quina actuació es fa quan ens trobam amb una
residència de tercera edat que incompleix la normativa i es
reiteren diferents vegades denúncies cap a aquests centres?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha realitzat des de la Conselleria de Sanitat un estudi
per valorar la repercussió de les campanyes de prevenció de la
SIDA que s'han duit a terme des del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'han duit a terme des de la Conselleria
de Sanitat per fer possible que les dones embarassades es realitzin
la prova de la detecció de la SIDA i de la infecció per el virus VIH?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha constituït la Comissió de Coordinació Autonòmica de
la SIDA?

En cas afirmatiu,

quin són els noms i llinatges dels membres de la
Comissió?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost es dedicarà durant l'any 1998 en concepte
de promoció de la Salut relatiu a la prevenció de la SIDA?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions i activitats ha realitzat, durant l'any
1997, la Conselleria de Sanitat, per incrementar l'educació sanitària
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes en la prevenció de la SIDA?
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Quin pressupost s'hi ha dedicat?

Quines actuacions es realitzaran durant l'any 1998?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines actuacions i activitats ha realitzat, durant l'any
1997, la Conselleria de Sanitat, per incrementar l'educació
sanitària dels ciutadans i ciutadanes de les Illes en la promoció de
la Salut?

Quin pressupost s'hi ha dedicat?

Quines actuacions es realitzaran durant l'any 1998?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes s'han duit a terme durant l'any 1997 a
la Conselleria de Sanitat per evitar, en la mesura que sigui
possible, la propagació de la SIDA per via sexual?

Quin pressupost s'ha gastat la Conselleria en aquests
programes durant l'any 1997?

Quin pressuposts es gastarà la Conselleria en aquests
programes durant l'any 1998?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes dirigits a la joventut s'han duit a terme,
durant l'any 1997, a la Conselleria de Presidència per evitar, en la
mesura que sigui possible, la propagació de la SIDA per via
sexual?

Quin pressupost s'ha gastat la Conselleria en aquests
programes durant l'any 1997?

Quin pressupost es gastarà la Conselleria en aquests
programes durant l'any 1998?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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.

Quants d'abocadors legals existeixen a les Illes Balears?,
amb detall de quins materials es poden abocar i quin volum.

Són suficients els volums d'aquests abocadors pels residus
que generen?

Palma, a 5 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern Balear modificar el Pla Director de
Residus Sòlids Urbans a l'illa de Mallorca per canviar la ubicació de
les estacions de transferència?

Palma, a 5 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat econòmica és l'aportada per
l'administració de l'Estat el 1997 en ajuts a les assegurances agràries
de les Illes Balears?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les reunions i els acords de la Comissió
de Planificació i Coordinació de la Implantació de Noves
Tecnologies i Comunicació a l'Administració Local de Menorca?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els Ajuntaments de Menorca que formen part
de la Comissió de Planificació i Coordinació de la Implantació de
Noves Tecnologies i Comunicació a l'Administració local de
Menorca?

Qui els ha escollit?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els programes d'intervenció
interinstitucional realitzats per la Comissió de Planificació i
Coordinació de la Implantació de Noves Tecnologies i
Comunicació amb l'Administració Local de Menorca per al 1997
i 1998?

Amb quins convenis específics es concreten els
programes d'intervenció interinstitucional per al 1997 i 1998?

Quines despeses pressupostàries ha suposat pel Govern
de la Comunitat l'execució d'aquests convenis i programes
d'intervenció interinstitucional?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les associacions hoteleres de les Illes Balears
que han rebut ajut econòmic de l'Ibatur el 1997 per assistència a
fires i per a l'edició de fulletons turístics?

Quina quantitat econòmica han rebut en cada cas?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris de l'Ibatur per al repartiment d'ajuts
econòmics entre les activitats musicals lligades a la promoció
turística que s'han realitzat a les Illes Balears el 1997?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Així com l'Ibatur donar al 1997 un suport de 4.000.000 de
pessetes pel patrocini del Club de Bàsquet Inca, quin ha estat l'ajut
directe o indirecte de l'Ibatur al Club de Bàsquet Menorca?

Quines són les previsions d'ajut per al 1998?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants i quins convenis ha signat l'Ibatur amb el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera el 1997?
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Quina és l'aportació econòmica que suposa pel Govern
de les Illes Balears la signatura de cadascun dels convenis?

Palma, a 5 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El dia 1 de març del 1998 van aparèixer al Diario de
Mallorca, El Dia del Mundo, Ultima Hora i Diari de Balears,
sengles anuncis a gran tamany de publicitat institucional inserits
per la Conselleria de Presidència. A ells es relacionaven una sèrie
d'actuacions del Govern Balear en matèria de solidaritat i
cooperació internacional.

Quin és el motiu pel qual no es va inserir la mateixa
publicitat al diari La Voz de Baleares?

Palma, a 6 de març del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1391/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normes de seguretat i higiene en el treball. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1392/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
economia submergida. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1393/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris amb
què s'han assignat els diferents llocs de feina prevists a
l'organigrama de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març del
1998).

 RGE núm. 1394/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències
i responsabilitats dels responsables insulars de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1395/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
resoldre les "necessitats educatives especials" d'Eivissa.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març del
1998).

 RGE núm. 1396/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de Can
Sales. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març
del 1998).

 RGE núm. 1398/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a 1.500
milions de pessetes en concepte de normalització lingüística.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març del
1998).

 RGE núm. 1405/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nòmina
del professorat escrita en llengua castellana. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1427/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de nous
llocs de feina. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa d'11  de
març del 1998).

 RGE núm. 1428/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
coordinadors insulars. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1436/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nova
programació que s'inclou dins el conveni signat entre el Govern
balear i TVE. ( Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1437/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a conveni
signat entre el Govern balear i TVE. ( Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1439/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
capacitat de població. ( Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1440/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
urbanització de Tolleric i de Cala Brafi. ( Mesa d'11  de març del
1998).

 RGE núm. 1517/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desviament del torrent de Manacor. ( Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1581/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts a la
Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1582/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició
d'obres d'art per part de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa
d'11  de març del 1998).

 RGE núm. 1583/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
d'elecció d'obres d'art per part de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa d'11  de març del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha suggerit o pensa suggerir el Govern a les empreses
que tenen tota o una part de producció en economia submergida
que apliquin normes de seguretat i higiene en el treball?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern balear
per aflorar la producció en economia submergida que es produeix
a les Illes Balears?

Palma, a 3 de març del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins criteris s'han assignat els diferents llocs de
feina prevists a l'organigrama de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, a les diferents direccions generals?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines seran les competències i responsabilitats dels
directors generals de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en relació a l'ensenyament de i en català a l'illa
d'Eivissa per resoldre el problema que va merèixer el qualificatiu
del director general Sr. Bosch com "illa amb necessitats educatives
especials"?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té coneixement ja, L'Honorable Conseller de Cultura,
Educació i Esports de quan començaran les obres de Can Sales?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina data s'han fet efectius els 1.500 milions de
pessetes en concepte de normalització lingüística prevists en el
document de traspàs de la competència d'educació no universitària
signat per la comissió mixta de transferències?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons 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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Per quin motiu l'imprès de la nòmina del professorat
corresponent als mesos de gener i de febrer apareix escrita en
llengua castellana?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines raons justifiquen la creació de nous llocs de
feina, qualificats com a "coordinador insular" per part de la
Conselleria de Funció Pública i Interior?

Palma, a 3 de març del 1998.
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les funcions dels "coordinadors insulars" que
s'han creat en matèria de menors a les illes de Menorca i
d'Eivissa?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu es retarda la nova programació que
s'inclou dins el conveni signat entre el Govern balear i TVE?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern balear no ha remès al Parlament
de les Illes Balears la còpia del conveni signat entre el Govern
balear i TVE sol•licitada en data 12.01.98?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sostre de capacitat de població considera el Govern
compatible amb un desenvolupament sostenible de les Illes Balears?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern que la urbanització de Tolleric
(Llucmajor) o la de Cala Brafi (Felanitx) són compatibles amb
l'esperit de l'Avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial?

Palma, a 3 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el calendari previst per a l'execució efectiva de les
obres del desviament del torrent de Manacor?

Palma, a 5 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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El conseller d'Educació i Cultura ha anunciat recentment
la voluntat del Govern de reprendre l'adquisició d'obres d'art com
a mesura de suport als creadors joves i als galeristes balears, no es
planteja el conseller la possibilitat d'establir una línia d'ajuts sense
subordinar-la a cap tipus d'actuació de compravenda?

Palma, a 9 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller d'Educació i Cultura ha anunciat recentment
la voluntat del Govern de reprendre l'adquisició d'obres d'art com
a mesura de suport als creadors joves i als galeristes balears, la
selecció de les obres que s'adquireixin amb quins criteris es farà?

Palma, a 9 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller d'Educació i Cultura ha anunciat recentment
la voluntat del Govern de reprendre l'adquisició d'obres d'art com
a mesura de suport als creadors joves i als galeristes balears, té el
Govern alguns tipus de projecte de col•lecció d'art de caràcter
institucional que defineixi els criteris a partir dels quals es farà
l'elecció de les obres que es vagin adquirint?

Palma, a 9 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1404/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proposta
de plantilles per al curs 1998-1999, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1406/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compensació que abona la Conselleria d'Educació als funcionaris que
s'han de desplaçar, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1407/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oposicions
al cos de secundària, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1408/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oposicions
de l'especialitat d'educació primària, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1409/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oposicions
al cos de mestres, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1410/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
convocatòria de llicències per a estudis, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del
1998).

 RGE núm. 1414/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció de centres d'educació infantil, primària i secundària, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1415/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació infantil en el sector públic que imparteixen educació
infantil de 5 anys, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1416/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació infantil en el sector públic que imparteixen educació
infantil de 4 anys, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1417/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació infantil en el sector públic que imparteixen educació
infantil de 3 anys, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1418/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aules per
a l'educació infantil de 5 anys, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1419/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aules per
a l'educació infantil de 4 anys, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).



BOPIB núm.148/fascicle 2 - 13 de març del 1998 4265

 RGE núm. 1420/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aules
per a l'educació infantil de 3 anys, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1421/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a gratuïtat
de l'educació infantil al sector concertat, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del
1998).

 RGE núm. 1422/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Quaderns d'Educació, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1424/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a funcions
de la Direcció General d'Educació, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1463/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a organització dels actes culturals de la clausura del Dia
de les Illes Balears 1998, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de març del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la proposta de plantilles per a l'educació
infantil i l'educació primària per al curs 1998-1999?

Quina és la proposta de plantilles de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports per a l'educació secundària per al
curs 1998-1999?

Quina és la proposta de plantilles de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports per a les escoles d'idiomes per al
curs 1998-1999?

Quina és la planificació per a l'any 1998 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a la construcció
d'escoles d'idiomes?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la compensació per quilòmetre recorregut que
abona la Conselleria d'Educació als funcionaris que s'han de
desplaçar?

Quina és la compensació per manutenció que abona la
Conselleria d'Educació als funcionaris que s'han de desplaçar?

Quina és la compensació per pernocta que abona la
Conselleria d'Educació als funcionaris que s'han de desplaçar?

Quina legislació aplica la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports per determinar quines han de ser aquestes compensacions?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té previst
realitzar convocatòria d'oposicions al cos de secundària durant el
present curs?

En cas de resposta afirmativa: quantes places pensa
convocar?, quines especialitats es convocaran i quin nombre de
places es destinarà a cada especialitat?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té previst
realitzar convocatòria d'oposicions de l'especialitat d'educació
primària?

En cas de resposta afirmativa: quantes places s'ofertaran?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té previst
realitzar convocatòria d'oposicions al cos de mestres el present
curs?

En cas de resposta afirmativa: quantes places pensa
convocar?, quines especialitats es convocaran i quin nombre de
places es destinarà a cada especialitat?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons 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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar la
convocatòria de llicències per a estudis durant el curs 1997-1998?

En cas de resposta afirmativa: quantes llicències es
convocaran?, quantes per al cos de mestres?, quantes per al
professorat de secundària?, quantes per a Formació Professional?,
quantes per al professorat d'ensenyances artístiques?, quantes per
al professorat d'escoles d'idiomes; quantes per a inspectors i
cossos a extingir?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la planificació del Govern de la Comunitat per
a la construcció de centres d'educació infantil, primària i
secundària durant l'any 1998?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons 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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Mallorca, que imparteixen educació infantil
de 5 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Menorca, que imparteixen educació infantil
de 5 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa d'Eivissa, que imparteixen educació infantil de
5 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Formentera, que imparteixen educació
infantil de 5 anys?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Mallorca, que imparteixen educació infantil
de 4 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Menorca, que imparteixen educació infantil
de 4 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa d'Eivissa, que imparteixen educació infantil de
4 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Formentera, que imparteixen educació
infantil de 4 anys?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Mallorca, que imparteixen educació infantil
de 3 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Menorca, que imparteixen educació infantil
de 3 anys?
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Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa d'Eivissa, que imparteixen educació infantil
de 3 anys?

Quina és la relació dels centres d'educació infantil en el
sector públic de l'illa de Formentera, que imparteixen educació
infantil de 3 anys?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
5 anys a l'illa de Mallorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
5 anys a l'illa de Menorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
5 anys a l'illa d'Eivissa?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
5 anys a l'illa de Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
4 anys a l'illa de Mallorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
4 anys a l'illa de Menorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
4 anys a l'illa d'Eivissa?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en
el sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de
4 anys a l'illa de Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació dels centres d'educació primària en el
sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de 3
anys a l'illa de Mallorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en el
sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de 3
anys a l'illa de Menorca?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en el
sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de 3
anys a l'illa d'Eivissa?

Quina és la relació dels centres d'educació primària en el
sector públic que no disposen d'aules per a l'educació infantil de 3
anys a l'illa de Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de la Comunitat va anunciar a través dels
mitjans de comunicació la gratuïtat de l'educació infantil al sector
concertat a partir del proper curs, com s'establirà aquesta gratuïtat?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'exemplars es publiquen de la revista Quaderns
d'Educació?

Quin és el cost d'aquesta publicació?

Quina empresa, persona física o jurídica realitza la citada
publicació?

Quin ha estat el sistema d'adjudicació?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions de la Direcció General
d'Educació a Menorca?

Quines són les funcions de la Direcció General
d'Educació a Mallorca?

Quines són les funcions de la Direcció General
d'Educació a Eivissa i Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Va treballar alguna empresa o entitat en la preparació,
planificació o organització dels actes culturals de la clausura del
Dia de les Illes Balears abans que es resolgués el contracte de
serveis pertinent, pel qual acabava el termini de presentació
d'ofertes dia 25 de febrer del 1998?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1429/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la reducció de les prestacions farmacèutiques de
la Seguretat Social. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1534/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat autonòmic al Senat. (Mesa d'11 de març del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern del PP, després de negar-ho en diverses
ocasions, ha exclòs de les prestacions farmacèutiques de la
Seguretat Social un nombre important de fàrmacs que representen
el 3,7% de la facturació farmacèutica.

La retirada d'aquests medicaments no ha estat consultada
amb les Comunitats Autònomes ni amb col•lectius professionals ni
amb associacions de usuaris.

Aquesta exclusió de medicaments representa fer pagar als
pensionistes, per primera vegada, uns medicaments que segueixen
demanant o que el recepten els metges. És a dir, es retalla una
prestació no per raons de ús racional del medicament, sinó per raons
economicistes.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat
a retirar el llistat de medicaments que haurà de ser abonat
íntegrament pels pacients i que qualsevol alternativa es basi en
criteris sanitaris i no econòmics, ni lligats a acords amb la indústria
farmacèutica.

Palma, a 3 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El debat de Política Autonòmica que es celebra al Senat
és l'únic fòrum institucional entre les Comunitats i l'Estat. No hi ha
una altra oportunitat en el calendari polític on les Comunitats
Autònomes, representades pels seus presidents, puguin parlar-se i
s'escoltin entre sí i amb el Govern de l'Estat, ja que en el procés
autonòmic espanyol hi ha massa bilateralitat i massa poca
multilateralitat.

Les Comunitats Autònomes espanyoles necessiten fer-se
sentir amb més força en el debat polític espanyol; hi ha massa
centralitat en el mateix. Madrid i la concentració mediàtica de la
capital absorbeixen i concentren el debat polític espanyol marginant
una perifèria rica i diversa, la major part de les vegades mal entesa
i poc influent en el curs de la política de l'Estat. No farem un Estat
autonòmic equilibrat si no milloram i enfortim la influència de les
realitats territorials, a les que hem de concebre i contemplar com a
l'Estat mateix.
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El debat autonòmic al Senat és la gran oportunitat de que
aquesta Cambra exerceixi la seva principal funció de Cambra
Territorial i es converteixi en el fòrum autonòmic per excel•lència.
Mentre no es produeixi la reforma del Senat, potenciar la
Comissió General d'Autonomies i assegurar el debat anual
d'Autonomies és fonamental.

A més existeixen assumptes de gran envergadura
política que no han pogut ser debatuts en aquest fòrum:

- L'acord de finançament sanitari.
- Les conseqüències del declivi recaptatori de l'Impost

sobre la Renda i la seva repercussió en el model de finançament
autonòmic.

- L'evolució de la inversió pública i el futur dels fons
europeus per corregir els desequilibris regionals.

- El Pla Hidrològic Nacional.
- La participació de les Comunitats Autònomes en la

formació de la voluntat estatal de cara a la Unió Europea.
- La institucionalització del pluralisme cultural i

lingüístic.
- La reforma del Senat.

Creim, doncs, que hi ha raons suficients perquè s'hagi de
produir aquest debat, i es faci amb la voluntat de contribuir a
restablir un diàleg del govern amb tots els Presidents de les
Comunitats Autònomes.

Creim que la data més adequada per a la celebració és el
present període de sessions, ja que es complirà un any des de la
celebració del darrer debat, així com per la convocatòria de les
eleccions basques per octubre d'enguany. Si aquesta data no fos
possible, s'ha de garantir la seva celebració a l'inici del proper
període de sessions, és a dir el mes de setembre.

Per totes aquestes raons es presenta la següent
Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
sol•licitar la convocatòria de la Comissió General de les
Comunitats Autònomes, del Senat, per celebrar el Debat de l'Estat
de les Autonomies.  

Palma, a 4 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1433/89, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condemna de la vulneració dels drets humans a
l'Afganistan, amb sol•licitud de tramitació davant la comissió de
Drets Humans. (Mesa d'11 de març del 1998).

 RGE núm. 1466/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a ampliació de la programació
realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i
recursos a Ràdio 5, amb qualificació de tramitació davant comissió
(Mesa de 11 de març del 1998).

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la comissió de Drets Humans.

Malgrat la Declaració Universal de Drets Humans, de la
que enguany es celebra el 50 aniversari, estableix el principi
d'igualtat de drets per a dones i homes; malgrat la Convenció sobre
l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones i
les Declaracions de Viena i Beijing ratifiquen que els drets de les
dones i de les nines formen part inalienable, integral i indivisible
dels drets humans universals, avui en dia aquest principi encara és
violat.

A l'Afganistan, i particularment a les àrees controlades
actualment pels talibans, les dones i les nines, que abans formaven
part d'una comunitat urbana i que participaven activament en la vida
pública, veuen vulnerats els seus drets més bàsics i fonamentals; no
tenen accés a les mateixes atencions mèdiques que els homes, no
tenen accés a les escoles i a la universitat, no tenen dret a parlar en
públic, estan obligades a presentar-se tapades en públic, no tenen
dret a anar a treballar...etc. No es tracta, per tant, d'un tema de
tradicions, cultura o religió, sinó d'una clara vulneració dels drets
humans.

Es per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears condemna la
vulneració dels Drets Humans, i en concret de la igualtat de drets
entre homes i dones, per part del règim dels talibans i manifesta la
seva solidaritat amb les dones i nines afganes.

2.- El Parlament de les Illes Balears recolza les actuacions
que en defensa dels drets humans es duen a terme a l'Afganistan per
part de la Unió Europea.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a que mitjançant dels seus representants a les Nacions Unides
i a la Unió Europea duguin a terme les actuacions pertinents per tal
de restablir els drets humans a l'Afganistan.

Palma, a 3 de març del 1998.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
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Amb la millora de l'equipament tècnic de Ràdio Nacional
d'Espanya a les Illes Balears és possible, des de fa poques
setmanes, la recepció de les diferents línies d'aquesta cadena
pública en gairebé la totalitat del territori de les Illes Balears.

Entre aquestes, la denominada Ràdio 5, dedicada a la
informació ja té desconnexions diàries per emetre informació
relativa a les Illes Balears. En absència d'una ràdio autonòmica
pública o d'emissores de radiodifusió insulars, la presència
d'aquesta, en el seu vessant local, s'hauria de potenciar i ampliar
per donar resposta a les necessitats de comunicació a les Illes
Balears.

Igualment, a partir de la recepció correcta de RNE a tot
el territori de les Illes Balears, s'ha posat de relleu la necessitat  de
promoure una major presència de les Illes de Menorca, Eivissa i
Formentera en la programació "autonòmica" de Ràdio 5.

Lògicament, la competència sobre aquestes qüestions no
correspon al Govern Balear, però sí que des del Parlament de les
Illes Balears podem promoure iniciatives en aquest sentit davant
l'Ens Públic de RTVE.

Per aquests motius es presenta la següent:

Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears es dirigirà a l'Ens
Públic de Ràdio Televisió Espanyola amb la sol•licitud de:

a) L'ampliació de la franja horària de Ràdio 5 dedicada
a la programació realitzada a les Illes Balears i referida a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) L'ús de la llengua catalana en tota la programació
realitzada a les Illes Balears.

c) La dotació de recursos humans i materials adequats a
les "corresponsalies" de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
per ampliar i consolidar la presència d'aquestes en la programació
"autonòmica" que emet Ràdio 5.

Palma, a 5 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei RGE núm. 7149/97, d'ordenació de l'atenció
farmacèutica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1518/98,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,  acordà, de
conformitat amb l'article 93 del Reglament de la Cambra, d'ampliar
el termini de presentació d'esmenes al projecte de referència,
publicat al BOPIB 133, de 5 de desembre del 1997.

Aquest termini finalitzarà dia 25 de març del 1998, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei RGE núm. 1028/98, relatiu a funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de març del 1998, a la vista dels escrits RGE núms. 1598/98 i
1536/98, presentats pels Grups Parlamentaris Nacionalista-PSM i
Socialista, acordà, de conformitat amb l'article 93 del Reglament de
la Cambra, d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
de referència, publicat al BOPIB 145, de 20 de febrer del 1998.

Aquest termini finalitzarà dia 27 de març del 1998, a les 13
hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 1225/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1535/98,
presentat pel diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, restà assabentada de la retirada de la
pregunta de referència, relativa a insults que rebé el president de la
Comunitat a Eivissa, publicada al BOPIB núm. 146, de 6 de març del
1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 1356/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1580/98,
presentat pel diputat Hble. Sr. Damià Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, restà assabentada de la retirada de
la pregunta de referència, relativa a adquisició d'obres d'art,
publicada al BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a concurs de l'adjudicació de les obres

d'instal•lació de claraboies per a la rehabilitació de l'edifici
administratiu del Parlament de les Illes Balears, situat als carrers
Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de Mallorca.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

La Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 25 de
febrer del 1998, acordà d'aprovar el Plec de Clàusules
Administratives del CONCURS, per procediment obert i
tramitació ordinària de l'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
D'INSTAL•LACIÓ DE CLARABOIES PER A LA
REHABILITACIÓ DE l'EDIFICI ADMINISTRATIU DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS, SITUAT ALS
CARRERS PALAU REIAL, VICTÒRIA I CONQUERIDOR DE
PALMA DE MALLORCA, per la qual cosa se sotmet a
informació pública el referit Plec, a la seu del Parlament de les
Illes Balears, per un termini de vuit dies hàbils, comptadors des de
la publicació d'aquest anunci en el BOCAIB, durant els quals es
podrà examinar, per si s'hi han de presentar reclamacions.

Simultàniament, se n'anuncia la licitació, tot i que
s'ajornarà -si fos necessari- en el cas que es presentin reclamacions
a l'esmentat Plec de Clàusules:

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 3/98

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució de les obres
d'instal•lació de claraboies per a la rehabilitació de
l'edifici Administratiu del Parlament de les Illes Balears,
situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de
Palma de Mallorca i catalogat com a històrico-
monumental per l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

3.- TRAMITACIÓ
Ordinària.
Procediment obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 21.334.572,- PTA, IVA inclòs.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ
Nou mesos.

6.- GARANTIA
La fiança provisional n'és de 426.691,- PTA.

7.- OBTENCIÓ DE INFORMACIÓ I DOCUMENTS
Departament dels Serveis Tècnics i Departament dels
Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial,
núm. 16 de Palma de Mallorca. N'hi haurà còpies de
plànols, projecte i Plec de Clàusules a Impresrapit,
carrer Baró Stª Mª del Sepulcre, núm. 7 de Palma de
Mallorca.

8.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES             
                                

GRUP: C
SUBGRUP: 9
CATEGORIA: c

9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
S'hauran de presentar en el registre de l'Oficialia Major
del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,
núm. 16, 2ª planta, de Palma de Mallorca, des de les nou
a les tretze hores, o es podran enviar per correu, en
ambdós casos, durant els vint-i-sis dies naturals següents
al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10.- OBERTURA DE PROPOSICIONS
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca, a les
10 hores del segon dia hàbil següent al de la finalització
del termini de presentació de proposicions. En el cas que
hi hagués proposicions trameses per correu, amb els
requisits que assenyalen els Plecs de clàusules
administratives, i que alguna no hagués arribat a la
finalització d'aquell termini, l'obertura s'ajornarà deu dies
naturals.

Si el dia fixat per a l'obertura coincidia amb un dissabte,
es realitzarà el següent dia hàbil, i també s'ajornarà al dia
hàbil següent si el dia de l'obertura hi havia convocada
una sessió plenària de la Cambra. 

11.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

Els que figuren en els plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la present contractació.

Les despeses d'aquest anunci aniran a càrrec de
l'adjudicatari. 

Palma, a 5 de març del 1998.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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