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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 5 de desembre del
2000, s'aprovà la Llei de creació del col·legi oficial de
Fisioterapeutes de les Illes Balears.

Palma, a 5 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Llei de creació del col·legi oficial 

de Fisioterapeutes de les Illes Balears

Exposició de motius

L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s'han d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

D'acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
col·legis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals  interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per la Delegació de l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes
a Balears.

La professió de fisioterapeuta s’ha consolidat com una
professió independent des de la creació de les escoles
universitàries de fisioteràpia, desvinculades pel Reial decret
2965/1980, de 12 de desembre, de les escoles de diplomats en
infermeria, dins les quals s’impartia com a especialitat. 

L’Ordre ministerial d’Educació i Ciència de 28 de maig de
1986, homologà les diferents titulacions que habilitaven per a
la pràctica de la fisioteràpia i donà la concepció unitària a les
atribucions professionals dels fisioterapeutes.

En els darrers anys la professió de fisioterapeuta ha adquirit
unes competències específiques que l’han diferenciada d’altres
col·lectius professionals sanitaris. Així doncs, es considera
oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que
integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de fisioterapeutes i coadjuvi en
l’avanç de la millora de la sanitat a l’àmbit de les Illes Balears.

Article 1

Es crea el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes
Balears com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.

L'estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legalment o
reglamentàriament, per aquesta llei de creació, pels seus propis
estatuts, per la resta de normativa interna i per totes aquelles
que li siguin d'aplicació general o subsidiària.

Article 2

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears
agrupa als qui tenen la titulació de diplomat  en  Fisioteràpia,
d’acord amb el Reial decret 2965/1980,de 12 de desembre, i amb
les normes que el despleguen, els professionals que tenen
reconeguda l'especialitat de fisioteràpia en virtut del Decret de
26 de juliol del 1957 i els professionals habilitats amb
anterioritat a la promulgació del decret esmentat per a l’exercici
de la fisioteràpia.

Article 3

L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

La Delegació de l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes
a Balears, en el termini de sis mesos, comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’aprovar uns estatuts
provisionals del Col·legi que regulin:

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat,
condició que permetrà participar a l'Assemblea Constituent del
Col·legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.

Disposició transitòria segona

Correspon a l’Assemblea Constituent:

a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de la
Delegació de l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes a
Balears.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans col·legiats.
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Disposició transitòria tercera

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears
obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 7 de desembre.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 5 de desembre del
2000, s'aprovà la Llei de modificació de la Llei 9/1998, de 14
de desembre, de consells escolars de les Illes Balears.

Palma, a 5 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)

Llei de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de
Consells Escolars de les Illes Balears

Exposició de motius

La participació efectiva dels sectors directament afectats per
l'educació, pares i mares, professorat, alumnat i personal no
docent dels centres educatius, s'articula, entre d'altres, a través
dels  consells escolars establerts per la Llei 9/1998, de 14 de
desembre.

L'evolució del sistema educatiu a les Illes Balears,
afavorida per l'exercici de les competències plenes en matèria
educativa, ha posat de manifest la necessitat d'incrementar la
participació social en la programació general de l'ensenyament
no universitari, tant en els aspectes d'ampliació de la
representació sectorial com de l'equilibri en la representació
territorial, a fi i efecte d'aconseguir un augment de la qualitat
d'aquest ensenyament.

És notori que, a hores d'ara, no s'ha iniciat la constitució
dels  consells escolars que la citada llei preveia i que, dins la
societat, és detectable una indubtable voluntat de participació

en l'educació, així com també s'han fet palesos indicis d'una
certa descompensació de la representació dels diferents sectors
afectats en la composició del Consell Escolar de les Illes Balears
establert per la llei citada.

Cal remarcar també que són constatables algunes
imprecisions de forma i de contingut que poden afectar
negativament la participació sectorial i, per tant, incidir
negativament en el funcionament d'aquest òrgan consultiu.

Resulta, doncs, necessari modificar parcialment alguns
articles de la llei esmentada per tal d'aprofundir en l'objectiu
desitjat que no és altre que fer efectiu el dret constitucional dels
ciutadans a la participació en la vida política, econòmica, social
i cultural a través dels mecanismes propiciats per l'ordenament
jurídic vigent.

Article 1.

L'article 2 de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels Consells
Escolars de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent:

"Els  òrgans de consulta i de participació i assessorament en
la programació general de l'ensenyament no universitari són:

a) El Consell Escolar de les Illes Balears.

b) Els consells escolars insulars.

c) Els consells escolars municipals."

Article 2.

L'article 3 de la Llei 9/1998 queda modificat en els termes
següents:

1. L'apartat 3 passa a tenir la redacció següent:

"Promoció de la consciència d'identitat pròpia, mitjançant la
investigació, la difusió i el coneixement del patrimoni lingüístic
i cultural dels pobles de les Illes Balears, amb especial atenció
a l'aplicació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears."

2. L'apartat 7 passa a tenir la redacció següent:

"Realització gradual d'un model d'educació integral,
científica, crítica, polivalent, no discriminatòria, defensora dels
principis democràtics, al qual puguin tenir accés tots els
alumnes de les Illes Balears."

Article 3. Finalitats

L'article 6 de la Llei 9/1998 queda redactat en els termes
següents:

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

1. Les bases i els criteris per a la programació general de
l'ensenyament no universitari a les Illes Balears.
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2. Els avantprojectes de llei que en matèria educativa el Govern
de les Illes Balears es proposi d'elevar al Parlament per a la seva
aprovació.

3. Els projectes de decret elaborats pel Govern en execució de
les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria
educativa.

4. La creació de centres docents experimentals de règim
especial.

5. Les normes generals sobre construccions i equipaments
escolars.

6. Els plans de renovació i d'innovació educativa i els de
formació permanent del professorat.

7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a
millorar la qualitat de l'ensenyament no universitari i a millorar-
ne l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades
a compensar les desigualtats i les deficiències socials
individuals.

8. Les disposicions i les actuacions generals adreçades a
l'assoliment dels objectius lingüístics definits per la legislació,
corresponents a cada una de les etapes i modalitats de
l'ensenyament.

9. Els criteris generals per al finançament dels centres públics
i de la concertació amb els centres privats, dins el marc de les
Illes Balears.

10. Les bases generals de la política de beques i d'ajudes a
l'estudi d'acord amb les competències de les Illes Balears.

11. Les propostes de convenis o acords amb altres
administracions autonòmiques o amb l'Estat que afectin l'àmbit
de l'educació."

Article 4.

L'article 8 de la Llei 9/1998, en el seu apartat 2, passa a tenir
la redacció següent:

"El Consell Escolar de les Illes Balears, amb caràcter anual,
aprovarà per majoria absoluta i farà públic un informe sobre
l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears. Aquest informe
serà elaborat per la comissió permanent de l'esmentat Consell
Escolar."

Article 5.

L'article 9 de la Llei 9/1998 passa a tenir la redacció següent:

"1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per:

a) Deu representants del professorat dels nivells educatius
de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats
per les associacions i organitzacions sindicals d'ensenyants en
proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i
privat de l'ensenyament. Set d'aquests representants

correspondran a l'ensenyament públic i tres a l'ensenyament
concertat.

b) Set pares o mares d'alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d'associacions de pares i mares
d'alumnes, en proporció a la seva representativitat. Quatre d'ells
hauran de pertànyer als centres públics i tres als centres
concertats.

c) Tres alumnes d'ensenyament no universitari, proposats
per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnes,
d'acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la
seva representativitat. Dos d'ells seran dels centres públics i un
de centre concertat.

d) Dos representants del personal administratiu i de serveis
dels  centres docents, proposats per les centrals i associacions
sindicals en proporció a la seva representativitat.

e) Dos representants titulars de centres privats, proposats
per les organitzacions corresponents en proporció a llur
representativitat.

f) Dos representants proposats per les diferents centrals i
organitzacions sindicals.

g) Dos representants proposats per les diferents
organitzacions patronals.

h) Tres representants de la conselleria competent en matèria
d'educació, proposats pel conseller.

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Cinc representants de l'administració local, tres d'ells
proposats per les entitats  representatives dels interessos dels
ens locals, un pels de Mallorca, un altre pels de Menorca i un
altre pels d'Eivissa. Un representant de l'Ajuntament de
Formentera i un altre de l'Ajuntament de Palma.

k) Tres representants dels consells insulars, proposats per
la presidència de les respectives institucions.

l) Un representant de la Universitat de les Illes Balears,
proposat pel rector d'aquesta institució.

m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de
l'educació, designades pel conseller competent en matèria
d'educació, alguna de les quals haurà de pertànyer a un
moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en
l'àmbit educatiu.

n) Un representant del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats de les Illes Balears.

o) Un representant del sector de cooperatives de
l'ensenyament de treball associat de les Illes Balears.

2. Els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears seran
nomenats per ordre del conseller competent en matèria
d'educació, d'acord amb les propostes formulades pels grups
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corresponents  en els termes que reglamentàriament siguin
determinats.

3. El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes
Balears seran nomenats pel Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria d'educació, d'entre els membres
d'aquest òrgan consultiu.

El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes
Balears prendran possessió dels seus càrrecs respectius davant
el president del Govern de les Illes Balears.

4. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears serà
nomenat pel conseller competent en matèria d'educació. El
secretari del Consell Escolar de les Illes Balears haurà de ser un
funcionari, adscrit a la conselleria competent en matèria
d'educació."

Article 6.

L'article 10 de la Llei 9/1998 passa a tenir la redacció
següent:

"1. El nomenament del president, del vicepresident i dels
vocals del Consell Escolar de les Illes Balears s'efectuarà per un
període de quatre anys. El nomenament dels vocals  es farà per
un període de quatre anys. Cada dos anys es renovarà la meitat
de cada un dels grups amb l'excepció dels presidents dels
consells escolars insulars, alternativament per excés i per
defecte, amb la possibilitat de nova designació per a períodes
successius.

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

a) Renúncia.

b) Finalització del termini del seu nomenament.

c) Incompatibilitat sobrevinguda.

d) Incompliment greu de llurs funcions, prèvia proposta
motivada del conseller competent en matèria d'educació.

e) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.

f) Incapacitat declarada per resolució judicial o defunció.

g) Pèrdua de la condició de representant de l'organisme que
els hagués proposat.

h) Pèrdua de la condició política de ciutadans de la
comunitat autònoma de les Illes Balears."

Article 7.

L'article 11 de la Llei 9/1998 en el seu apartat 2 passa a tenir
la redacció següent:

"Correspon al secretari del Consell Escolar de les Illes
Balears l'exercici de les funcions d'assistència amb veu i sense

vot a les sessions, la dació de fe i la custòdia de la
documentació, així com aquelles altres que siguin determinades
reglamentàriament. La Secretaria del Consell Escolar de les Illes
Balears haurà de ser dotada dels mitjans i de personal suficients
per a complir adequadament les seves funcions per part de la
conselleria competent en matèria d'educació."

Article 8.

L'article 13 de la Llei 9/1998 queda modificat en els termes
següents:

1. L'apartat 3 passa a tenir la redacció següent:

"L'administració educativa facilitarà al Consell Escolar de les
Illes Balears la documentació i la informació necessàries per a
l'exercici de les seves funcions. L'accés a la referida informació
haurà de garantir la reserva i la seva confidencialitat, així com
respectar el dret a la intimitat de les persones."

2. L'apartat 4 passa a tenir la redacció següent:

"Anualment el titular de la conselleria competent en matèria
d'educació informarà el Consell Escolar de les Illes Balears
sobre l'avantprojecte de pressupost de la conselleria."

Article 9.

L'article 16 de la Llei 9/1998 passa a tenir la redacció
següent:

"1. Els consells escolars insulars tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes
Balears, havent-ho consultat prèviament als consells insulars,
amb la garantia, en tot cas, que el nombre de representants del
professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal
d'administració i serveis no sigui percentualment inferior a la
representació d'aquests sectors en el Consell Escolar de les
Illes Balears.

2. El nombre màxim de membres de cada consell escolar insular
no serà superior al del Consell Escolar de les Illes Balears. En
tot cas, tendran presència en aquests òrgans consultius
representants dels consells insulars respectius, de
l'administració educativa, de les entitats municipals, de les
organitzacions patronals i les organitzacions sindicals de
l'àmbit educatiu, dels consells escolars municipals i dels centres
educatius públics i privats de l'illa corresponent.

3. El president i el vicepresident dels consells escolars insulars
els  designarà el Govern de les Illes Balears, a proposta del
consell insular respectiu."

Article 10.

L'article 18 de la Llei 9/1998 passa a tenir la redacció
següent:

"Els  consells escolars municipals tendran la composició,
l'estructura, les competències i el funcionament que
reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes
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Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de
representants  del professorat, dels pares i mares, dels alumnes
i del personal d'administració de serveis no sigui
percentualment inferior a la representació d'aquests sectors en
el Consell Escolar de les Illes Balears. En tot cas, tendran
presència en aquests òrgans consultius representants dels
ajuntaments i dels centres educatius públics i privats del
municipi."

Disposició addicional

La disposició addicional de la Llei 9/1998, passa a tenir la
redacció següent:

"Les referències a la Conselleria d'Educació i Cultura que es
contenen a la Llei 9/1998 s'entendran fetes a la conselleria que
a cada moment sigui la competent en matèria d'educació."

Disposició transitòria

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s'haurà de constituir en
el termini de tres mesos, a partir de l'entrada en vigor de la llei
present i quedarà vàlidament constituït quan s'hi hagin integrat,
com a mínim, dos terços dels seus components.

2 . Les entitats, organismes i institucions a què es refereix
l'article 9 de la Llei 9/1998, procediran a comunicar els seus
representants dins els  quinze dies següents al de la notificació
per part de l'administració de la comunitat autònoma.

3. La convocatòria de la sessió constitutiva del Consell Escolar
de les Illes Balears serà efectuada pel conseller d'Educació i
Cultura.

Disposició derogatòria

Es deroguen la disposició transitòria i la disposició final
segona de la Llei 9/1998. En conseqüència, la disposició final
tercera de la llei esmentada es converteix en disposició final
segona.

Disposició final primera

1. En el termini de tres mesos des de la seva constitució, el
Consell Escolar elaborarà el reglament de funcionament intern
que serà presentat al conseller d'Educació i Cultura als efectes
de control de la legalitat, per a la seva aprovació.

2. Els consells escolars insulars s'hauran d'haver constituït en
un termini no superior als sis mesos després de l'entrada en
vigor de la llei present.

3. Els ajuntaments de les Illes Balears hauran de presentar els
acords de creació i el reglament de funcionament intern dels
respectius consells escolars municipals en un termini no
superior als sis mesos després de l'entrada en vigor de la llei
present. El corresponent consell escolar municipal haurà de
constituir-se dins els trenta dies següents a l'aprovació del seu
reglament.

Disposició final segona.

1. S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en el termini
de sis mesos, aprovi el text refós de les disposicions vigents de
la Llei 9/1998, de 14 de desembre, i de la llei present.

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

3. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 12 de desembre del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 12 de desembre
del 2000, s'aprovà la Llei d'ordenació territorial.

Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
Llei d'ordenació territorial

Exposició de motius

La preocupació per aconseguir un desenvolupament
sostenible que procuri el benestar de la població i la
preservació dels  recursos naturals ja era present a l'any 1987,
quan el Parlament de les Illes Balears va aprovar la llei 8/1987,
d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les Illes Balears, que preveia
l'establiment d'una sèrie d'instruments encaminats, com diu
l'exposició de motius, a la "la realització d'una política territorial
realment coordinada i integrada", per donar compliment als
objectius que estableix la Carta europea de l'ordenació del
territori i que aquella llei ja recollia.

La Llei 8/1987, fixava com a instrument marc unes
directrius d'ordenació territorial que, aprovades pel Parlament
mateix, havien de determinar els eixos bàsics que, tot seguit,
desplegarien els plans territorials corresponents. Aquests plans
podien ser aprovats pel Govern o pels consells insulars, segons
allò que preveien al respecte les directrius mateixes.

Malgrat tot, l'aprovació de les directrius d'ordenació
territorial es va retardar molt més enllà dels terminis que fixava
la llei mateixa i no va tenir lloc fins a l'any 1999 amb la Llei
6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries. Aquestes directrius
optaren per l'enfortiment del paper del Govern de les Illes
Balears, al qual atorgaven la competència d'aprovació de tots
els plans territorials.
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A les Illes Balears, l'ordenació del territori és una qüestió
objecte de discussió i de preocupació dels poders públics i dels
ciutadans en general. La intensa activitat econòmica i social
que es desenvolupa sobre el fràgil i limitat territori de les
nostres  illes fa necessari que totes les administracions
públiques hi hagin d'intervenir d'una manera decisiva. Així
doncs, pertoca a l'Administració intentar obtenir el màxim
benestar de la població i compatibilitzar-lo amb la preservació
dels valors mediambientals que, en el nostre cas, són també un
recurs econòmic fonamental.

La configuració de l'arxipèlag facilita que cada una de les
illes dugui a terme l'ordenació del seu territori de manera
autònoma a través de les institucions pròpies, i que el Govern
de les Illes Balears esdevingui garant dels aspectes de
l'ordenació que transcendeixin l'àmbit insular. En aquest sentit,
la nova legislació d'ordenació territorial ha de fixar el marc
adequat per a la transferència de competències als consells
insulars en aquesta matèria i ha de dissenya, en els aspectes
bàsics, els fonaments d'una política territorial coordinada i
integradora.

El contingut que han de tenir les directrius d'ordenació
territorial, o la revisió o modificació que se'n faci, és, en aquesta
llei, més taxat i reduït, sense perdre la seva vocació d'instrument
regulador del desenvolupament econòmic amb incidència sobre
el territori del conjunt de totes les illes.

Evidentment, això significa donar un paper més rellevant als
plans territorials insulars, els quals, com a substituts dels plans
territorials  parcials de la Llei del 1987, tenen la consideració
d'instrument clau en l'ordenació del territori i desenvolupen
aspectes fonamentals com l'atribució de sostres de creixement
per a cada ús i àrea, la protecció del medi ambient, la ubicació
dels  equipaments d'interès supramunicipal, etc., per tal
d'establir l'estructura orgànica de cada illa.

El desenvolupament de les directrius d'ordenació territorial
es realitzarà sobretot pels plans territorials insulars, que són la
peça clau de la política territorial de les Illes Balears. D'àmbit
insular, els correspondrà l'ordenació de tot allò que,
transcendint l'àmbit municipal, es refereixi als assentaments
humans, a les activitats i usos a realitzar sobre el territori, a la
creació de serveis comuns per als municipis així com a aquelles
mesures destinades a una millora de la qualitat de vida i a la
protecció del medi natural.

L'ordenació precisa de determinades infraestructures,
equipaments, serveis i activitats d'explotació de recursos, per
la seva banda, es realitzarà pels plans directors sectorials, els
quals, en coherència amb l'anterior, es formularan
coordinadament amb els plans territorials insulars. La
competència per a la seva elaboració i aprovació correspondrà
al Govern de les Illes Balears o als consells insulars segons les
previsions de les directrius d'ordenació territorial i de les lleis
atributives de competències.

Desapareixen de la nova llei els plans d'ordenació del medi
natural, la funció dels quals pot ser perfectament exercida pels
plans especials regulats a la legislació urbanística, sense
perjudici de les figures d'ordenació dels recursos naturals
previstes a la legislació sectorial vigent.

Així mateix, es reforcen els mecanismes de coordinació i
cooperació entre les distintes administracions competents
modificant, a aquest efecte, la composició i funcions de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial on es troben
representats, amb una composició paritària, tan el Govern com
cada un dels consells insulars.

Finalment, i en conseqüència amb el tractament que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears atorga a l'illa de Formentera i
a la seva singularitat geogràfica, la llei preveu un major
protagonisme d'aquest municipi en el desenvolupament del pla
territorial insular que correspon aprovar al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objectius de l'ordenació territorial

En el marc d'aquesta llei, l'ordenació territorial a les Illes
Balears té com a objectius fonamentals:

a) Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

b) Disposar d'una estructura espacial adequada que permeti
aconseguir un desenvolupament socioeconòmic compatible
amb la utilització racional dels recursos naturals.

c) Garantir la protecció i la millora del medi ambient.

Article 2. Principis d'actuació de les administracions
públiques

Principalment per mitjà dels instruments d'ordenació
territorial regulats en aquesta llei, les administracions
competents han de:

a) Regular les dimensions físiques dels assentaments,
incloent-hi els vinculats als sectors productius secundari i
terciari.

b) Ordenar la distribució espacial de les instal·lacions
productives pròpies dels sectors primari i secundari, mitjançant
la utilització de procediments de foment o de dissuasió en
relació amb les existents o les futures.

c) Fixar els nuclis de població que, per les seves
característiques i possibilitats, hagin de ser impulsors del
desenvolupament socioeconòmic d'una zona.

d) Definir les àrees territorials que, per la seva idoneïtat
actual o potencial per a l'explotació agrícola, forestal o
ramadera, o per la riquesa paisatgística o ecològica, hagin de
ser objecte d'especial protecció.

e) Ordenar les infraestructures, les instal·lacions, els
equipaments i els serveis, i definir-ne els criteris de disseny, les
característiques funcionals i la localització, de manera que
s'aconsegueixi una configuració racional d'aquests elements
estructurants a les diferents illes.

f) Establir un sistema de coordinació de les diferents
polítiques sectorials dels diversos òrgans de l'administració, de
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manera que se n'asseguri la integració en una visió de conjunt
dels problemes territorials.

g) Promoure la participació de la societat en el procés
d'ordenació territorial i formalitzar-la, a fi d'aconseguir que
aquest procés respongui a les aspiracions i a les necessitats de
la població.

Article 3. Els instruments d'ordenació territorial

1. Per al desenvolupament de les polítiques territorials a les
Illes Balears es regulen els instruments d'ordenació següents:

a) Les directrius d'ordenació territorial.

b) Els plans territorials insulars.

c) Els plans directors sectorials.

2. Una vegada aprovats i publicats oficialment, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials formaran part
de l'ordenament jurídic com a disposicions reglamentàries. Per
fer-ne l'elaboració, se seguirà el procediment establert en
aquesta llei.

Article 4. La Comissió de Coordinació de Política Territorial

1. Correspon a la Comissió de Coordinació de Política
Territorial vetllar per la coordinació necessària de les
actuacions territorials de les distintes administracions
públiques.

2. Són funcions de la comissió:

a) Participar en els procediments d'elaboració dels
instruments d'ordenació territorial mitjançant l'emissió
d'informes.

b) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, en relació als
avantprojectes de disposicions reglamentàries que hagin de
dictar-se en execució d'aquesta llei.

c) Formular recomanacions i propostes als òrgans
competents en la matèria objecte d'aquesta llei.

d) Facilitar la col·laboració entre les administracions
competents i, especialment, l'intercanvi d'informació tècnica.

e) Promoure l'elaboració d'estudis.

f) Qualsevol altra de determinada per la llei.

3. Formen la comissió:

a) Sis membres en representació del Govern de les Illes
Balears.

b) Dos membres en representació del Consell Insular de
Mallorca.

c) Dos membres en representació del Consell Insular de
Menorca.

d) Dos membres en representació del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.

4. El Govern de les Illes Balears en regularà per decret
l'organització i el funcionament.

Títol II. Els instruments d'ordenació territorial

Capítol 1. Les directrius d'ordenació territorial

Article 5. Naturalesa

Les directrius d'ordenació territorial constitueixen
l'instrument superior i bàsic de l'ordenació territorial de les Illes
Balears.

Article 6. Contingut

1. Les directrius d'ordenació territorial formulen els principis
que han de guiar les actuacions públiques i privades sobre el
territori i, específicament, fixen les pautes i les regles generals
adreçades a:

a) La determinació dels límits i dels sostres màxims de
creixement dels diversos usos del sòl i dels límits de la seva
materialització.

b) L'establiment de prescripcions per al desenvolupament
econòmic que incideixi en el territori.

c) La protecció del medi ambient i l'ús sostenible dels
recursos naturals.

d) La fixació dels criteris que s'han d'observar en la redacció
dels plans directors sectorials que s'hi prevegin.

e) La localització i l'execució d'infraestructures i
d'equipaments.

2. Aquest instrument ha de contenir els documents escrits i
gràfics que siguin necessaris per formular amb precisió el
diagnòstic dels problemes existents en relació als assentaments
urbans i productius, al medi físic, als recursos naturals i a les
pautes de desenvolupament previsibles.

Article 7. Procediment d'elaboració

1. El procediment d'elaboració de les directrius d'ordenació
territorial s'ha d'ajustar a la tramitació següent:

a) La conselleria competent en matèria d'ordenació del
territori ha d'iniciar el procediment mitjançant la redacció d'una
proposta, que ha de ser elaborada amb la col·laboració dels
consells insulars i que ha de contenir la documentació escrita
i gràfica que justifiqui els criteris generals adoptats. 

b) La proposta s'ha de sotmetre a informació pública per un
període no inferior a dos mesos, mitjançant la publicació dels
anuncis  corresponents en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
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i, com a mínim, en un dels diaris de major circulació de cada una
de les illes.

c) En un termini igual, la proposta s'ha de sotmetre a informe
de l'administració general de l'Estat, dels consell insulars i dels
ajuntaments de les Illes Balears, així com de la resta de
conselleries de l'administració de la comunitat autònoma.

d) A la vista dels resultats dels tràmits a què fan referència
les lletres b) i a) d'aquest article, es procedirà a la redacció
definitiva de la proposta de directrius d'ordenació territorial. Es
duran a terme novament els tràmits d'informació pública i de
consulta a les administracions afectades, amb un termini mínim
d'un mes, quan la nova redacció alteri substancialment el
contingut del text inicial.

e) En haver acabat la tramitació anterior, la conselleria
competent ha d'elaborar una proposta d'avantprojecte de llei
que haurà d'incorporar el resultat dels tràmits precedents i que
s'haurà de sotmetre a informe de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial per un termini màxim de dos mesos. Emès
l'informe, l'avantprojecte es trametrà al Consell de Govern per a
l'aprovació com a projecte de llei.

f) Correspon al Parlament debatre i, si n'és el cas, aprovar el
projecte de llei de directrius d'ordenació territorial.

2. Per a la revisió de les directrius d'ordenació territorial, s'ha de
seguir el mateix procediment que per elaborar-les. No obstant
el que preveu el punt anterior, quan el Govern pretengui
modificar aquest instrument sense reconsiderar el model
territorial en la seva globalitat, el termini previst per a
informació pública i emissió d'informes, previst a l'article
anterior, podrà ser reduït a la meitat. En aquests casos, només
han de ser consultades les administracions públiques afectades
per la modificació.

Capítol 2. Els plans territorials insulars

Article 8. Naturalesa

1. Els plans territorials insulars, en desenvolupament de les
directrius d'ordenació territorial, són els instruments generals
d'ordenació del territori de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera.

2. Correspon al consell insular respectiu l'elaboració,
l'aprovació, la revisió i la modificació d'aquests instruments.

Article 9. Contingut

Els plans territorials insulars han de contenir les
determinacions d'àmbit supramunicipal següents:

a) Diagnòstic territorial de l'àrea, en especial en allò que es
refereix a ús dels recursos naturals, població, planejament
urbanístic vigent i situació socioeconòmica.

b) Estudi de les possibilitats de desenvolupament
socioeconòmic de les distintes àrees amb característiques
homogènies, amb determinació d'objectius.

c) Establiment de sostres màxims de creixement per a cada
ús i distribució espacial.

d) Assenyalament dels espais naturals o de les àrees de
protecció de construccions o de llocs d'interès historicoartístic
amb indicació de les mesures protectores que s'hagin d'adoptar.

e) Definició dels sòls d'ús agrícola o forestal d'especial
interès.

f) Fixació dels  criteris específics per a la redacció dels plans
directors sectorials que correspongui aprovar als consells
insulars.

g) Ubicació dels equipaments d'interès supramunicipal.

h) Ubicació i característiques de les grans infraestructures,
amb especial atenció a les que s'hagin de crear o modificar per
potenciar el desenvolupament socioeconòmic.

i) Indicació dels serveis que s'hagin de crear o que es
puguin crear per a utilització comuna dels municipis.

j) L'establiment de criteris per a l'ordenació de terrenys
confrontants de diferents municipis.

k) Mesures de suport encaminades a incentivar actuacions
que afavoreixin la consecució dels objectius fixats a les
directrius d'ordenació territorial i al mateix pla.

l) Criteris bàsics relatius a l'ús sostenible dels recursos
naturals.

Article 10. Procediment d'elaboració

1. Per a la tramitació dels plans territorials insulars s'ha de
seguir el procediment següent:

a) El procediment l'ha d'iniciar l'òrgan que sigui competent,
d'acord amb el reglament orgànic de cada consell insular.

b) L'aprovació inicial correspon al ple del consell insular, el
qual pot formular un avanç previ a aquesta aprovació, que s'ha
de sotmetre a un període de consulta i informació pública no
inferior a un mes.

c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre a
informació pública per un període mínim de dos mesos,
mitjançant la publicació dels anuncis corresponents en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, com a mínim, en un dels
diaris de major circulació de l'illa.

d) En un termini igual, s'ha de sol·licitar informe, en relació
a l'àmbit de les competències respectives, al Govern de les Illes
Balears, a tots els ajuntaments de l'illa afectada i a la Delegació
del Govern a la comunitat autònoma. També poden ser
consultats els organismes i les entitats de caràcter
supramunicipal el parer dels quals es consideri rellevant.

e) Quan s'observin discrepàncies substancials entre el
contingut del pla i les objeccions formulades per les
administracions públiques, s'obrirà un període de consulta



1732 BOPIB núm. 75 - 22 de desembre del 2000

entre aquestes administracions per resoldre les diferències
manifestades.

f) Finalitzada la consulta, es pot disposar d'un nou període
d'informació i de consulta de la mateixa durada que l'anterior si,
com a conseqüència de les al·legacions i dels informes rebuts,
o per acord propi, s'han introduït modificacions substancials
respecte a la redacció inicial.

g) Una vegada redactat el text definitiu del pla, el ple del
consell insular, amb l'informe previ de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial, n'ha de fer l'aprovació.
L'informe haurà de ser emès en un termini màxim d'un mes.

2. Per a la revisió dels plans territorials insulars s'ha de seguir
el mateix procediment que per elaborar-los. Sense perjudici del
que es disposa al paràgraf anterior, quan siguin modificacions
que no signifiquin reconsiderar l'instrument d'ordenació en la
seva globalitat, els terminis d'informació pública i emissió
d'informes es poden reduir a un mes. En aquests casos, només
hauran de ser consultades les administracions públiques
afectades.

Capítol 3. Els plans directors sectorials

Article 11. Naturalesa i classes

1. Els plans directors sectorials són els instruments d'ordenació
específica que tenen per objecte regular, en àmbits materials
determinats, el planejament, la projecció, l'execució i la gestió
dels  sistemes generals d'infraestructures, d'equipaments, de
serveis i d'activitats d'explotació de recursos.

2. Els plans directors sectorials han de ser elaborats i aprovats
pels  consells insulars quan així ho prevegin les lleis d'atribució
de competències. D'acord amb el pla territorial insular
corresponent, han d'ordenar algun dels elements esmentats a
l'apartat anterior en l'àmbit territorial respectiu.

3. En els altres casos, l'elaboració i l'aprovació dels plans
directors sectorials, en desplegament de les directrius
d'ordenació territorial, corresponen al Govern de les Illes
Balears. Aquests plans tenen àmbit insular o suprainsular.

Article 12. Contingut

Els instruments regulats en aquest capítol s'han d'ajustar a
les determinacions de les directrius d'ordenació territorial i han
de contenir els documents escrits i gràfics necessaris per
reflectir com a mínim els continguts següents:

a) Definició dels objectius que es persegueixen amb el pla.

b) Anàlisi dels aspectes sectorials a què es refereix el pla i
formulació d'un diagnòstic d'eficàcia en relació amb el sistema
general d'assentaments humans, amb l'activitat econòmica i amb
el medi ambient i recursos naturals.

c) Articulació amb els plans territorials insulars i amb el
planejament municipal existent, amb determinació expressa de
les vinculacions que es creïn.

d) Justificació i definició de l'esquema general de les
infraestructures, les obres, les instal·lacions i els serveis que es
prevegin, tenint en compte la incidència ambiental.

e) Fixació de les característiques tècniques generals que
s'han d'aplicar, degudament classificades, si pertoca, en arribar
a la fase de projecte d'obra.

f) Relació i localització de les obres i actuacions integrades
en el pla.

g) Estudi economicofinancer que valori les obres i les
actuacions i estableixi els recursos directes i indirectes amb els
quals es pretenen finançar.

h) Fixació dels sistemes d'execució, les prioritats i la
programació de les actuacions.

i) Mesures de suport encaminades a promoure les
actuacions que afavoreixin la consecució dels objectius
assenyalats.

j) Mesures encaminades a minimitzar l'impacte de les
infraestructures sobre el medi i a aconseguir un ús sostenible
dels recursos naturals.

Article 13. Procediment d'elaboració

1. Per a la tramitació dels plans directors sectorials elaborats per
un consell insular s'ha de seguir el procediment següent:

a) El procediment s'ha d'iniciar per l'òrgan competent d'acord
amb el reglament orgànic de cada consell insular.

b) L'aprovació inicial correspon al ple del consell insular.

c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre a
informació pública i a consulta de les administracions
interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació
dels plans territorials insulars.

d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, aquest serà
aprovat pel ple del consell insular, amb l'informe previ de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial.

2. Per a la tramitació dels plans directors sectorials elaborats pel
Govern de les Illes Balears s'ha de seguir el procediment
següent:

a) La iniciació del procediment correspon a la conselleria
competent en matèria d'ordenació territorial.

b) L'aprovació inicial correspon a la conselleria competent
en matèria d'ordenació territorial.

c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre a
informació pública i a consulta de les administracions
interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació
dels plans territorials insulars.

d) El text definitiu del pla ha de ser elevat, per la conselleria
competent, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació
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de Política Territorial, al Consell de Govern perquè l'aprovi per
decret.

3. Per a la revisió i la modificació dels plans directors sectorials,
hi és d'aplicació el que preveu el punt 2 de l'article 10.

4. Els informes de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial a què fa referència aquest article hauran de ser
emesos en el termini màxim d'un mes.

Capítol 4. Disposicions comunes

Article 14. Relacions entre els instruments d'ordenació

1. Els plans territorials insulars i els plans directors sectorials
no poden contradir les determinacions establertes a les
directrius d'ordenació territorial.

2. Els plans directors sectorials que elaborin i aprovin els
consells insulars han d'ajustar-se, endemés, a allò que disposi
el pla territorial insular respectiu.
3. Els plans territorials insulars i els plans directors sectorials
aprovats  pel Govern de les Illes Balears tenen el mateix rang.
Això no obstant, en cas de conflicte prevaldran les
determinacions del pla que tenguin caràcter més específic per
raó de la mateixa, d'acord amb aquesta llei.

Article 15. Vinculació al planejament urbanístic

1. Els instruments d'ordenació territorial prevists en aquella llei
són vinculants  per als instruments de planejament urbanístic
municipal en tots aquells aspectes en què siguin predominants
els interessos públics de caràcter supramunicipal.

2. Els plans afectats per la vinculació establerta al punt anterior,
s'han d'adaptar en els terminis que fixi a aquest efecte
l'instrument d'ordenació territorial. Si l'adaptació no es produeix
dins aquests terminis, el consell insular corresponent podrà
subrogar-se en l'exercici de les competències municipals per fer-
ne la redacció i la tramitació.

3. Així mateix, els plans territorials insulars i els plans directors
sectorials  podran preveure el règim provisional d'ordenació que
s'aplicarà en els municipis afectats mentre no es produeixi
l'adaptació dels respectius plans urbanístics.

Article 16. Declaració d'utilitat pública

L'aprovació de qualsevol instrument d'ordenació regulat en
aquesta llei du implícita la declaració d'utilitat pública de les
obres, de les instal·lacions i dels serveis que s'hi hagin previst
de manera concreta, als efectes d'allò que preveu la legislació
sobre expropiació forçosa.

Article 17. Les normes territorials cautelars

1. Simultàniament o amb posterioritat a l'acte d'iniciació del
procediment de formulació d'un instrument d'ordenació
territorial, o de revisió o modificació, l'òrgan competent per
dictar-lo pot apreciar motivadament la necessitat d'elaborar una
norma territorial cautelar, i definir-ne l'àmbit, la finalitat i el

contingut bàsic. Aquesta norma regirà fins a l'entrada en vigor
de l'instrument d'ordenació corresponent.

2. Per a l'elaboració de les normes territorials cautelars s'han de
seguir els tràmits següents:

a) L'aprovació inicial correspon al mateix òrgan que sigui
competent per aprovar inicialment l'instrument d'ordenació
corresponent. Això  no obstant, per a l'aprovació inicial de les
normes territorials cautelars prèvies a les directrius d'ordenació
territorial l'òrgan competent és el Consell de Govern.

b) Amb l'aprovació inicial s'ha d'obrir un termini d'informació
pública no inferior a vint dies per formular al·legacions, per a la
qual cosa s'han de publicar els anuncis corresponents en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major
circulació de les illes afectades. Al mateix temps, se sol·licitarà
informe als ajuntaments i als consells insulars, en el cas que les
normes territorials cautelars siguin elaborades pel Govern de les
Illes Balears; i a aquest, en el cas que la iniciativa sigui d'un
consell insular. L'informe ha de ser emès en el termini d'un mes
des de la recepció de la sol·licitud.

c) Una vegada estudiades les al·legacions i els informes
emesos, el mateix òrgan que tengui atribuïda l'aprovació
definitiva de l'instrument d'ordenació corresponent ha d'aprovar
definitivament la norma territorial cautelar dins el termini màxim
de sis mesos, comptadors des de l'aprovació inicial,
transcorreguts els quals l'aprovació no produirà cap efecte.

3. L'aprovació inicial de les normes territorials cautelars
significa la suspensió de l'atorgament de llicències i
d'autoritzacions per a totes aquelles actuacions que no s'ajustin
a les seves determinacions.

4. L'entrada en vigor de la norma territorial cautelar vincula
provisionalment els instruments de planejament urbanístic i, en
cas de conflicte, preval sobre aquests.

5. Sense perjudici del que es disposa en aquest article, la
vigència de les normes territorials cautelars prèvies a les
directrius d'ordenació territorial i als plans territorials insulars
no ha de superar els cinc anys. Aquest termini serà de tres anys
per a les normes territorials cautelars prèvies a l'aprovació de
plans directors sectorials o a la modificació de qualsevol
instrument d'ordenació territorial.

Disposició addicional primera

D'acord amb la legislació estatal, l'acció per exigir davant els
òrgans administratius i els tribunals de la jurisdicció
contenciosoadministrativa el compliment del que disposen
aquesta llei i els instruments d'ordenació territorial que s'hi
regulen és pública.

Disposició addicional segona

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera ha d'elaborar un pla
territorial insular per a l'ordenació conjunta d'ambdues illes,
però ha de diferir al planejament municipal de Formentera la
regulació d'aquells elements respecte dels quals no es consideri
necessari un tractament comú per als dos territoris insulars.
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Disposició addicional tercera

1. La formulació, la revisió o la modificació dels instruments de
planejament general només es poden aprovar quan s'adaptin a
les determinacions dels instruments d'ordenació territorial
regulats en aquesta llei.

2. No obstant allò que estableix el punt anterior, es poden
aprovar les modificacions del planejament urbanístic general
que tenguin com a objecte exclusiu alguna de les finalitats
expressades a continuació:

a) Disminució de coeficients d'edificabilitat o de
percentatges d'ocupació de les edificacions.

b) Disminució de l'alçària màxima de les edificacions.

c) Canvi d'usos plurifamiliars a unifamiliars.

d) Augment de la superfície, o reajustament per raons
funcionals, de zones d'equipament, espais lliures públics o
infraestructures.

e) Augment de la superfície de la parcel·la mínima per poder
construir o implantar un ús urbanístic.

f) Implantació d'usos industrials o de serveis.

g) Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable o apte
per a la urbanització amb la finalitat de reconvertir-los en sòl
rústic.

h) Implementació o extensió de mesures de protecció del
medi ambient, del sòl rústic o dels béns integrants del patrimoni
històric.

En els casos prevists a les lletres d) i f), l'aprovació inicial de
la modificació requerirà prèviament l'informe favorable del
consell insular corresponent.

3. No obstant el que disposa el punt 1 d'aquesta disposició
addicional, es poden aprovar formulacions, revisions o
modificacions d'instruments de planejament urbanístic general
que no s'adaptin a les determinacions de la legislació
urbanística aplicable o als instruments d'ordenació territorial
regulats en aquesta llei, sempre que l'entrada en vigor
d'aquestes  determinacions sigui posterior a l'acabament del
termini d'informació pública realitzat en els procediments
relatius a les formulacions, revisions o modificacions
esmentades.

Disposició addicional quarta

Les referències contingudes en normes vigents als plans
territorials  parcials, regulats a la Llei 8/1987, d'1 d'abril, s'hauran
d'entendre fetes als  plans territorials insulars regulats en la llei
present.

Disposició transitòria primera

Les administracions competents han d'adequar a les
previsions d'aquesta llei la tramitació del procediments

d'elaboració, revisió i modificació dels instruments d'ordenació
territorial que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor
d'aquesta disposició legal.

Disposició transitòria segona

No obstant el que preveu l'article 17 d'aquesta llei, les
normes territorials  cautelars aprovades abans de l'entrada en
vigor d'aquesta llei seguiran produint els seus efectes fins a
l'entrada en vigor de l'instrument d'ordenació corresponent.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que contradiguin el que es disposa en aquesta llei i,
particularment, la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial
de les Illes Balears.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions reglamentàries necessàries per  al
desenvolupament i l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 19 de desembre del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 12 de desembre
del 2000, s'aprovà la Llei del Camí de Cavalls de Menorca.

Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

D)
Llei del Camí de Cavalls de Menorca

Exposició de motius

Malgrat que no es pot establir amb total exactitud l'origen
del Camí de Cavalls, consta, en la documentació més antiga que
es conserva, que el Camí de Cavalls, al llarg del segle XVIII, era
utilitzat fonamentalment com un vial de traçat perimetral a tota
l'illa de Menorca, amb una finalitat bàsica de defensa, que
permetia a l'autoritat militar o governativa una bona vigilància
de les costes i una bona comunicació i servei a les talaies, les
bateries i altres fortificacions. Paral·lelament a aquest
aprofitament militar, es pot constatar, que el Camí de Cavalls
permetia llavors el pas lliure dels vianants sense excepció.
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De la documentació històrica, en resulta amb claredat que
el Camí de Cavalls era constituït com una servitud de pas per
causes  d'utilitat pública, que circumval·lava la costa
menorquina i que, a vegades, passava per predis o finques
privades. D'això hi ha un fidel reflex en els documents del
Registre de la Propietat, provinents d'expedients de domini
efectuats en el segle XIX.

Al llarg d'aquest segle i, especialment a les darreres
dècades, el camí ha sofert un deteriorament seriós, a causa de
la inexistència d'un manteniment adequat, així com d'un desús
en determinats trams del traçat històric.

Tot això que s'ha exposat, juntament amb la consideració del
Camí de Cavalls com una realitat històrica i cultural del poble de
Menorca, implica la redacció d'una llei com a solució efectiva i
prompta per a la recuperació i el restabliment d'aquest camí.

Aquesta regulació es dicta a l'empara de diversos títols de
competències inclosos a l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, i potser els que hi són d'aplicació més directa són els
que contenen l'article 10.3 i 10.21, que fan referència a la
competència sobre el patrimoni paisatgístic d'interès per a la
comunitat autònoma.

Aquesta llei té com a objecte establir un pas públic,
establert sobre el traçat original del Camí de Cavalls, afecte al
domini públic o servitud de pas, l'ús del qual és d'interès dels
ciutadans, amb l'objecte de permetre'n l'ús general, lliure i
gratuït, com a mitjà per aconseguir-ne la recuperació i el
restabliment, i utilitzar amb aquesta finalitat tots els instruments
legals que en conté l'articulat.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objectiu i definició

Constitueixen l'objecte d'aquesta llei l'establiment, la
determinació, la protecció, la utilització i la policia del Camí de
Cavalls, entès com a vial o pas públic, lliure i gratuït, la
titularitat del qual s'atribueix al Consell Insular de Menorca.

Article 2. Naturalesa jurídica del Camí de Cavalls

El Camí de Cavalls està sotmès a la servitud pública de
trànsit i, en conseqüència, és lliure, públic, d'accés i utilització
gratuïts en els termes que assenyala aquesta llei i el seu
desplegament normatiu.

Article 3. Finalitats

1. L'actuació administrativa sobre el Camí de Cavalls perseguirà
les finalitats següents:

a) La delimitació concreta del traçat del Camí de Cavalls, en
la qual es respectin, en tot allò que sigui possible, els
antecedents  històrics, així com fixar les variacions que siguin
necessàries sobre el traçat original.

b) Garantir el seu ús públic, comú i general.

c) Assegurar-ne un ús racional i la conservació adequada,
mitjançant l'adopció de mesures de manteniment i de protecció
necessàries.

d) Garantir la defensa i la integritat del Camí de Cavalls
mitjançant l'exercici de totes les facultats administratives que
siguin necessàries.

e) Impulsar polítiques de sostenibilitat ambiental, d'educació
ambiental i de divulgació.

2. Amb la finalitat de cooperar amb el consell insular i els
ajuntaments de l'illa de Menorca a assegurar la integritat i
adequada conservació del trànsit públic del Camí de Cavalls, el
Govern de les Illes Balears instrumentarà ajuts econòmics i
assistència tècnica per la realització de totes aquelles accions
que afavoreixin la consecució d'aquesta finalitat.

Títol I. Determinació, administració, ús i conservació del Camí
de Cavalls.

Capítol 1. Determinació i administració del camí.

Article 4. Potestats administratives i relacions
interadministratives

Corresponen al Consell Insular de Menorca les actuacions
i potestats administratives en relació amb el Camí de Cavalls
que s'indiquen a continuació:

a) La potestat reglamentària, expropiatòria i de planificació.

b) El dret i el deure d'investigar la situació dels terrenys que
hi pertanyen.

c) La delimitació i la fitació.

d) La potestat de recuperació possessòria d'ofici.

e) Qualsevol altres actuacions encaminades a la
conservació, defensa i recuperació.

En el marc dels principis generals que han de regir les
relacions interadministratives, l'administració de la comunitat
autònoma, la de l'Estat, i la dels ajuntaments de l'illa, cooperaran
amb el Consell Insular de Menorca en el manteniment del Camí
de Cavalls, mitjançant la informació adequada i l'auxili en
l'execució de tots els actes que en siguin necessaris. Els
pressuposts  generals de la comunitat autònoma consignaran
anualment una partida pressupostària adequada per a la
conservació, el manteniment i la millora del camí.

Article 5. Delimitació

1. Per a la delimitació del Camí de Cavalls, el Consell Insular de
Menorca practicarà les delimitacions oportunes, d'acord amb el
que es prescriu a continuació:

a) La delimitació s'incoarà d'ofici, o a petició de persona
interessada.
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b) L'inici dels expedients s'han de notificar al Govern de les
Illes Balears, als ajuntaments que correspongui, a la Demarcació
de Costes de l'Estat quan la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes, sigui d'aplicació als espais afectats d'actuació, als
propietaris  dels terrenys afectats i als propietaris confrontants,
així com a qualsevol persona que acrediti la seva condició
d'interessat.

c) Així mateix, es procedirà a oferir-ne informació pública
mitjançant exposició, a les dependències del consell insular i a
les de l'ajuntament corresponent, durant el termini d'un mes, de
la documentació expressiva de la delimitació provisional del
traçat del camí.

d) L'inici de l'expedient facultarà el consell insular a la
realització, fins i tot en terreny privat, de tots els treballs de
presa de dades i fitacions que siguin necessaris, sense perjudici
de les indemnitzacions que es poguessin derivar de danys o
perjudicis  eventuals causats i a resultes de la delimitació que se
n'aprovi definitivament.

e) Els expedients, abans de la seva finalització, seran
exposats a informació pública. Així mateix, els interessats i les
administracions assenyalades a l'apartat b) anterior tenen dret
a audiència, per un termini de deu dies, prèviament a la
finalització dels expedients de delimitació.

2. L'aprovació de la delimitació durà implícita la declaració
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns de
titularitat privada als efectes prevists en la legislació
d'expropiació forçosa.

Article 6. Fitar-ne els límits

1. L'aprovació de la delimitació, prèvia l'ocupació, donarà lloc
a la fitació.

2. Correspondrà al consell insular, en col·laboració amb els
municipis afectats, mantenir senyalitzat i delimitat degudament
el camí.

Capítol 2. Modificacions del traçat.

Article 7. Modificació del traçat

1. Havent establert el traçat del Camí de Cavalls,
excepcionalment i de forma motivada, es podrà variar o desviar
sempre que s'asseguri el manteniment i la continuïtat d'aquest.

2 . A aquests efectes se seguirà el procediment establert a
l'article 5 d'aquesta llei.

Capítol 3. Ús, conservació i reparació.

Article 8. Usos

1. El Camí de Cavalls és destinat principalment al pas de
vianants, a la pràctica del senderisme, la cavalcada i altres
modalitats esportives i d'oci que en siguin compatibles amb la
preservació, conservació i integritat. El consell insular regularà,
mitjançant l'ordenança corresponent, les condicions de l'exercici
d'aquests usos.

2. Queda prohibida la utilització del Camí de Cavalls mitjançant
qualsevol tipus de vehicle motoritzat, excepte casos d'interès
públic.

Article 9. Deure de conservació i col·laboració dels
particulars.

1. Els particulars tendran l'obligació d'usar racionalment i
adequadament el Camí de Cavalls, en els termes prevists en
aquesta llei.

2. Els particulars tendran l'obligació de denunciar els fets
pertorbadors o els actes que atemptin contra el Camí de Cavalls
dels  quals s'assabentessin, així com de comparèixer davant dels
òrgans i serveis administratius del Consell Insular de Menorca
en tots aquells procediments administratius relacionats amb el
Camí de Cavalls quan se'n requereixi la presència.

Títol II. Règim sancionador.

Article 10. Disposicions generals

1. Les accions i omissions que infringeixin les previsions
d'aquesta llei generaran el deure de restauració de la realitat
alterada i de reparació del dany causat, sense perjudici de
l'acció administrativa de recuperació possessòria i de les altres
responsabilitats exigides en via penal, civil, o en un altre ordre,
en què puguin incórrer els responsables.

2. Quan no sigui possible determinar el grau de participació de
les diferents persones que haguessin intervingut en la
realització de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

3. En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets
i en funció dels mateixos interessos públics protegits.

4. Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta llei
seguirà, en el marc de la normativa bàsica de l'Estat, el
procediment establert pel Govern de les Illes Balears.

Article 11. Reparació de danys

1. Sense perjudici de les sancions penals o administratives que
siguin procedents, la persona responsable haurà de reparar-hi
el dany causat. La reparació tendrà com a finalitat reposar el
Camí a l'estat previ a la comissió del dany causat i, en cas que
això no sigui possible, aquesta tendrà per objecte una acció de
restauració anàloga en qualsevol altre lloc al llarg del traçat del
Camí de Cavalls.

2. Així mateix, l'administració del Consell Insular de Menorca
podrà subsidiàriament procedir a la reparació per compte de
l'infractor i a costa d'aquest. En tot cas, l'infractor haurà de
pagar tots els danys i perjudicis ocasionats en el termini que,
en cada cas, es fixi a la resolució corresponent.
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Article 12. Qualificació de les infraccions

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:

a) L'alteració en les fites o indicadors de qualsevol classe,
destinats a l'assenyalament dels límits del Camí de Cavalls.

b) L'edificació o execució no autoritzada de qualsevol tipus
d'obres en el terreny del Camí de Cavalls.

c) La instal·lació d'obstacles sense autorització o la
realització de qualsevol tipus d'actes que impedeixi totalment el
trànsit i l'ús del Camí de Cavalls.

d) L'incompliment de les obligacions contingudes a l'article
9 d'aquesta llei o qualsevol altra actuació que causi danys
greus o un deteriorament rellevant del Camí de Cavalls o que
impedeixi totalment el seu ús.

3. Són infraccions greus:

a) La realització d'abocaments en l'àmbit delimitat del Camí
de Cavalls.

b) La tala no autoritzada d'arbres.

c) La realització d'obres o instal·lacions no autoritzades de
naturalesa provisional.

d) L'obstrucció de l'exercici de les funcions de policia,
inspecció o vigilància previstes a la present llei.

4. Són infraccions lleus:

a) Les accions o omissions que causin danys o
deterioraments al Camí de Cavalls, sense impedir-ne l'ús.

b) L'incompliment total o parcial de les prohibicions
establertes a la present llei i l'omissió de les actuacions que
fossin obligatòries conforme a la llei, el seu reglament i
planejament que la desenvolupin.

Article 13. Sancions

1. Les infraccions tipificades a l'article 12 seran sancionades
amb les següents multes:

a) Infraccions molt greus, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de
pessetes.

b) Infraccions greus, de 100.001 a 5.000.000 de pessetes.

c) Infraccions lleus, de 10.000 a 100.000 pessetes.

2. Les sancions s'imposaran atenent la seva repercussió o la
seva transcendència pel que respecta a la seguretat de les
persones  i els béns, així com a l'impacte ambiental i a les
circumstàncies del responsable, el seu grau de culpa,
reincidència, participació, beneficis que hagués obtingut i resta
de circumstàncies previstes a l'article 131.3 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

3. Les sancions imposades per infraccions molt greus, una
vegada fermes, seran publicades en la forma que es determini
reglamentàriament.

Article 14. Responsabilitat penal

Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte o falta,
se'n donarà trasllat al Ministeri Fiscal i se suspendrà la
tramitació del procediment sancionador mentre l'autoritat
judicial no hagi dictat sentència ferma o resolució que posi final
al procés.

La sanció penal exclourà la imposició de sanció
administrativa en els casos en què s'apreciï la identitat del
subjecte del fet i del fonament. Si no s'hagués estimat
l'existència de delicte o falta, l'òrgan competent continuarà, si
escau, l'expedient sancionador tenint en compte els fets
declarats provats en la resolució ferma de l'òrgan judicial
competent.

Article 15. Prescripció d'infraccions i sancions

1. Les infraccions administratives contra el que disposa la
present llei prescriuran: en el termini màxim de cinc anys les més
greus; en el de tres anys les greus; i en el d'un any les lleus.

2. Les sancions imposades per haver comès faltes molt greus,
prescriuran als tres anys, mentre que les imposades per faltes
greus o lleus ho faran als dos anys o a l'any respectivament.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a
comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció o des del
dia en què finalitzi l'acció.

Article 16. Competència sancionadora

El Consell Insular de Menorca serà competent per instruir
i dictar resolució sobre els expedients sancionadors, així com
per adoptar les mesures cautelars o provisionals destinades a
assegurar l'eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Disposició addicional. Règim dels trams del Camí de Cavalls
que travessin parcs naturals o àrees naturals d'especial
interès.

L'ús que es doni als trams del Camí de Cavalls que travessin
els  terrenys ocupats per un parc natural o espais naturals
d'especial interès estarà determinat pel pla d'ordenació dels
recursos naturals o els plans especials de protecció, que hauran
d'assegurar en qualsevol cas el manteniment de la integritat
superficial dels trams del Camí de Cavalls, la idoneïtat dels
itineraris dels traçats i del seu ús.

Disposició final primera

Correspon al Consell Insular de Menorca i al Govern de les
Illes Balears, a l'àmbit de les seves respectives competències,
dictar les disposicions i aprovar els instruments de planejament
que siguin necessaris per al desenvolupament de la present llei.
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Disposició final segona

La present llei entrarà en vigor el dia següent a aquell en
què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 19 de desembre del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 5 de desembre del
2000, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
4842/00, relativa a salut laboral a  les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta al govern a

dissenyar, en el marc del Consell Balear de Salut Laboral, un Pla
d’acció sobre la sinistralitat i la salut laboral que s’emmarqui en
el “Plan Nacional de Lucha contra la Siniestralidad” i que
tengui en compte les determinacions contemplades al Pla
aprovat per la Comissió Tècnica del Consell Balear de Salut
Laboral de 1998 i al Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, la
vigència del qual acaba el 31 de desembre d’enguany.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vincular
políticament la lluita contra la sinistralitat l’import recaptat de
les actes d’infracció derivades de matèries relacionades amb la
prevenció de riscs.

3. Commemorar en la forma més convenient el dia 28 d’abril
con el dia de la seguretat i la salut en el treball."

A la seu del Parlament, 7 de desembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 12 de desembre del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4477/00, relativa a Pla hidrològic, amb les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista (RGE núm. 5592/00 i 5593/00), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

“1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure als pressuposts del 2001, les inversions previstes en
el marc del conveni actualitzat i que suposen un conjunt
d’inversions prioritàries de 16.068.000.000 pta., que són les
següents:

1. Ampliació de l’IDAM de Formentera:600.000.000.
2. Ampliació de l’IDAM de la Badia de Palma (línies 8 i
9):1.950.000.000.
3 .  A r t è r i e s  d ’ i n t e r c o n n e x i ó  d e l s  I D A M S
d’Eivissa.:1.100.000.000.
4. Adequació de la central tèrmica d’Alcúdia per IDAM:
800.000.000.
5. Abastiment a Ciutadella (redistribució de captacions):
150.000.000.
6. Transvasament de Sa Costera (fase 1ª): 3.300.000.000.
7. Desviament del Torrent de Manacor: 833.000.000.
8. Altres actuacions a torrents de Balears: 290.000.000.
9. Remodelació EDAR Palma I: 2.245.000.000.
10. Remodelació EDAR Santa Margalida-Muro: 1.800.000.000.
11. IDAM Son Ferrer (Calvià): 1.200.000.000.
12. Unitats modulars de dessalació de la Badia de Palma (Sant
Joan de Déu i Andratx): 1.800.000.000.

TOTAL PRESSUPOSTS ANY 2001:16.068.000.000.

2.- El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat o
el Govern de les Illes Balears a la realització dels estudis
profunds de les necessitats d’infraestructures i altres
actuacions que permetin amb  exactitud la seva quantificació i
situació, en el marc del protocol general de col·laboració
presentat pel Govern de les Illes Balears i que suposen unes
inversions de 52.343.000.000 PTA.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes Balears.”

A la seu del Parlament, 15 de desembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Interpel·lació RGE núm.
4502/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemàtica del tancament de llits hospitalaris i
problemàtica laboral al complex hospitalari de Mallorca.

Actuà com a interpel·lant l'Hble Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cecili Buele
i Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Miquel
Gascon i Mir del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Francesc
Fiol i Amengual i Aina Salom i Soler.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5426/00, de l'Hble. Sr. Diputat  Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits dels tècnics
de grau mitjà de Gesma. (BOPIB 72 d'1 de desembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4883/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dessaladora a la zona
nord de Mallorca. (BOPIB 72 d'1 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4884/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despeses de l'exposició a
l'Havana. (BOPIB 72 d'1 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4885/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a biennal de l'Havana.
(BOPIB 72 d'1 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5418/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
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Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
funcionament de l'SMAC a Eivissa. (BOPIB 72 d'1 de
desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5421/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per tal de
controlar la legionel·la. (BOPIB 72 d'1 de desembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5423/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pista d'aventures
de Menorca per a l'any 2000. (BOPIB 72 d'1 de desembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5424/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició del llibre

sobre el Modernisme a les Illes Balears. (BOPIB 72 d'1 de
desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

5 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5427/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a venda de solars al polígon
industrial de Llucmajor. (BOPIB 72 d'1 de desembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4871/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desvinculació del Sr.
Ballester de l'Escola Superior de Vela. (BOPIB 72 d'1 de
desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5425/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradora de Cala
Galdana. (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5422/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla que
quedarà a la Conselleria de Benestar Social, un cop transferit
l'Ibas. (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5431/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa en concepte
de convenis, informes i assessorament amb la Universitat
Carlos III. (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5433/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla estratègic per tal
d'"espavilar". (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5434/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a equivocacions del
vicepresident del Govern, Sr. Sampol. (BOPIB 73 de 15 de
desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt HBle. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5435/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat del Govern central. (BOPIB 73 de 15 de
desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt HBle. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5542/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a museu de Formentera.
(BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5434/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra
de les finques es Ortó i es Prat. (BOPIB 73 de 15 de desembre
del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5536/00, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finques es Ortó
i es Prat. (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de desembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
5522/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació del pla
energètic. (BOPIB 73 de 15 de desembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Innovació
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm.

4871/00, 5425/00 i 5422/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre del 2000, foren ajornades, a petició del
Govern de les Illes Balears, les preguntes que es relacionen a
continuació:

* RGE núm. 4871/00, del diputat Hble. Sr. Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desvinculació del Sr. Ballester de l'Escola Superior de Vela
(BOPIB núm. 72, d'1 de desembre d'enguany).

* RGE núm. 5425/00, del diputat Hble. Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació
depuradora de Cala Galdana (BOPIB núm. 72, d'1 de
desembre d'enguany).

* RGE núm. 5422/00, de la diputada Hble. Sra. Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla que es quedarà la Conselleria de Benestar Social un
cop transferit l'Ibas (BOPIB núm. 72, d'1 de desembre
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm.

5537/00, 5538/00 i 5428/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de desembre del 2000, quedaren ajornades a petició
del Govern de les Illes Balears, les preguntes següents:

* RGE núm. 5537/00, de la diputada Hble. Sra. Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes per la "llengua blava" (BOPIB núm. 73, de 15 de
desembre del 2000).

* RGE núm. 5538/00, del diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a detecció
de possibles casos d'encefalopatia espongiforme (BOPIB núm.
73, de 15 de desembre del 2000).

* RGE núm. 5428/00, del diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i
Mut, del grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de
les rebaixes d'estiu (BOPIB núm. 73, de 15 de desembre del
2000).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de desembre del 2000, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 5600/00, de cessió gratuïta a
l'Ajuntament d'Alcúdia d'uns trams de les carreteres A-712, A-
713 i PM-225, al seu pas pel nucli urbà.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 13 de gener del 2001, a les 13,00
hores.

Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 de
desembre del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1.- Cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Alcúdia de la
titularitat dels trams de les carreteres A-712, A-713 i PM-
225.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

“Primer.- Aprovar el Projecte de llei, que s’adjunta com a
annex, de cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Alcúdia dels trams
següents:
- Carretera A-713 Palma-Port d’Alcúdia, del PQ 52,5 al PQ 55,2.
- Carretera A-712 Artà-Port d’Alcúdia, del PQ 31,2 al PQ 32,7.
- Carretera PM-225 Port d’Alcúdia-Alcanada, del PQ 0,0 al PQ
3,1.

Les longituds aproximades a efectes de valoració són:
- A-713: 2,7 km.
- A-712: 1,5 km.
- PM-225: 3,1 km.

Import de la valoració: 213.263.750,- PTA, IVA inclòs.

Queden excloses d’aquestes cessió gratuïta les rotondes:
- A-713/PM-222 carretera del Port de Pollença.
- A-713/PM-60 Can Fumat.
- PM-60/PM-225 carretera d’Alcanada.
- A-712/Avinguda Tucan.

Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears aquest
projecte de llei perquè en faci la tramitació pertinent.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Alcúdia i al
Consell Insular de Mallorca.”

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 1 de desembre del
2000.

El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

A)

Projecte de llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Alcúdia
d'uns trams de les carreteres A-712, A-713 i PM-225 al seu

pas pel nucli urbà

Exposició de motius.

En virtut del que estableix el paràgraf 2n de l’article 42 de la
Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les cessions gratuïtes que per
taxació pericial excedeixen la quantitat de 150.000.000,- PTA.
(cent cinquanta milions de pessetes) s’han de tramitar per llei.

Atès  que els trams objecte d’aquestes cessions gratuïtes no
són necessaris per a la xarxa de carreteres autonòmiques, se
cedeixen a l’Ajuntament d’Alcúdia perquè formin part de la
xarxa viària municipal.

En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública
prevista a l’article 42 de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article únic.

Se cedeix gratuïtament a l’Ajuntament d’Alcúdia la titularitat
dels  trams de les carreteres A-712, A-713 i PM-225, amb les
característiques següents:
- Carretera A-713 Palma-Port d’Alcúdia, del PQ 52,5 al PQ 55,2.
- Carretera A-712 Artà-Port d’Alcúdia, del PQ 31,2 al PQ 32,7.
- Carretera PM-225 Port d’Alcúdia-Alcanada, del PQ 0,0 al PQ
3,1.

Les longituds aproximades a efectes de valoració són:
- A-713: 2,7 km.
- A-712: 1,5 km.
- PM-225: 3,1 km.

Import de la valoració: 213.263.750,- PTA, IVA inclòs.
Queden excloses d’aquestes cessió gratuïta les rotondes:
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- A-713/PM-222 carretera del Port de Pollença.
- A-713/PM-60 Can Fumat.
- PM-60/PM-225 carretera d’Alcanada.
- A-712/Avinguda Tucan.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 1 de desembre del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5614/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a objectius
de "Futurisme". (Mesa de 20 de desembre del 2000).

RGE núm. 5615/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de
"Futurisme". (Mesa de 20 de desembre del 2000).

RGE núm. 5616/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a acord de
col·laboració o d'assessorament amb l'empresa "Paradigma".
(Mesa de 20 de desembre del 2000).

RGE núm. 5617/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a acord
establert entre la Conselleria de Turisme i el Sr. Gómez
Navarro. (Mesa de 20 de desembre del 2000).

RGE núm. 5637/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a residents a les finques de Binifaldó i Ca s'Amitger.
(Mesa de 20 de desembre del 2000).

Palma, a 20 de desembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quins eren els objectius que es pretenien complir amb la
celebració de "Futurisme"?

Palma, a 12 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost total de la celebració de "Futurisme"?

Palma, a 12 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Turisme algun acord de
col·laboració o d'assessorament amb l'empresa "Paradigma"? En
cas afirmatiu, per quines quanties i per quin concepte?

Palma, a 12 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quin tipus d'acord s'ha establert entre la Conselleria de
Turisme i el Sr. Gómez Navarro, per tal que l'esmentat senyor
contribueixi a millorar les relacions entre el conseller i el sector
hoteler?

Palma, a 12 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.



BOPIB núm. 75 - 22 de desembre del 2000 1745

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quines persones resideixen o han residit, des de l'any 1995
ençà, a les finques de Binifaldó i de Ca s'Amitger del municipi
d'Escorca, propietat del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 13 de desembre del 2000.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5604/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiment d'una taxa internacional sobre les transaccions
financeres especulatives (taxa Tobin). (Mesa de 20 de
desembre del 2000).

RGE núm. 5638/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a protecció de la identificació
ECO i BIO per als aliments produïts d'acord amb tècniques
pròpies de l'agricultura ecològica. (Mesa de 20 de desembre
del 2000).

Palma, a 20 de desembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.

La mundialització financera agreuja la inseguretat
econòmica, les desigualtats socials  i el deteriorament ecològic.
A remolc de la “llibertat” de circulació de capitals, els paradisos
fiscals  i l’explosiu augment de les transaccions especulatives,
els  estats i organismes públics van perdent capacitat de decisió
a favor de grans inversors que no tenen cap control. Més de
1.800 bilions de dòlars circulen cada dia pels mercats de canvi
buscant el benefici instantani, sense cap relació amb la
producció real i el comerç de béns i serveis. Aquesta evolució
fa que hi hagi una creixent disparitat entre rics i pobres a tot el
planeta, siguin persones o països, que es generalitzi la
precarietat i augmenti la pobresa.

Les conseqüències socials són encara més greus en els
països dependents, al sud i a l’est, fortament castigats per la
crisi financera i sotmesos a plans dictatorials d’ajust pel Fons
Monetari Internacional (FMI). El pagament del deute extern
obliga els governs a reduir al mínim els pressupostos per a
serve is  soc ia l s  i  condemna les  soc ie ta t s  a l
subdesenvolupament. Els tipus d’interès, molt més alts que als
països industrials, contribueixen a destruir les economies
regionals  i locals en forma de privatitzacions salvatges i
deslocalitzacions empresarials allunyades de tota consideració
social i ecològica.

A tot arreu, els beneficis socials adquirits es retallen. Allà
on hi ha sistemes públics de jubilació, la gent treballadora és
convidada a canviar-los per fons privats de pensions, fet que
només serveix per lligar-los a la lògica del profit econòmic
immediat, a estendre la zona d’influència de l’esfera financera
i a persuadir la ciutadania de l’obsolescència de les relacions
solidàries entre els pobles, les nacions i les generacions en
moments precisament que la crisi ecològica exigeix un
aprofundiment de la idea de fraternitat a escala
intergeneracional. Les desregulacions afecten el conjunt del
mercat de treball, i comporten la degradació de les condicions
de feina, l’augment de la precarietat i de l’atur i el
desmantellament dels sistemes de protecció social.

Sota el pretext del “desenvolupament econòmic” i la creació
d’ocupació, els grans països no han renunciat a signar un
acord multilateral d’inversions (AMI) mitjançant el qual se’ls
atorgarien tots els drets als inversors i als estats totes les
obligacions. Davant la pressió de l’opinió pública i la
mobilització ciutadana, hi ha hagut de renunciar en el marc de
l’OCDE, però la seva discussió tornarà a plantejar-se a la
primera ocasió dins l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
Mentrestant, els EUA i la UE prossegueixen la croada
lliurecanvista impulsant la creació de noves zones desregulades
a escala continental o intercontinental. La major part dels
engranatges d’aquesta maquinària desigualitària poden ser
encara frenats. Sovint, l’argument de la fatalitat nodreix la
censura de la informació sobre l’existència d’altres alternatives.
Així, les institucions financeres internacionals i els grans
mitjans de comunicació (dels quals són propietaris, moltes
vegades, els beneficiaris de la globalització) han silenciat la
proposta de l’economista nord-americà James Tobin, premi
Nobel d’Economia el 1972, de crear un impost sobre les
transaccions especulatives als mercats de divises. Tot i que
aquesta proposta s’ha fixat en una franja particularment baixa,
d’un 0,1%, la taxa Tobin, l’import recaptat podria superar els
100 bilions de dòlars per any. Obtinguda especialment en els
països industrials, on s’ubiquen les grans places financeres,
aquesta suma podria usar-se contra totes les desigualtats,
incloses les de gènere, per al foment de l’educació i la salut en
els  països empobrits, per a la seguretat alimentària i per a
impulsar un desenvolupament ecològicament sostenible.
Aquest dispositiu s’inscriu en una perspectiva clarament
antiespeculativa. Alimentaria lògiques de resistència, atorgant
marges de maniobra a la ciutadania i als estats i, sobretot,
recuperaria la primacia del poder polític democràtic sobre les
màfies de l’economia submergida.

Els darrers temps s’ha congriat un ample moviment mundial,
civil i parlamentari a favor de la implantació de la taxa Tobin i
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altres mecanismes de fre del creixement de les inversions
especulatives. Així, a part del suport de diferents senadors
nord-americans i d’entitats com l’AFL-CIO, el Center for
Economic and Policy Research, el moviment “50 anys is
enough” en contra de l’ultraliberalisme de l’FMI o Amics de la
Terra Internacional, el Parlament canadenc va aprovar el març
del 1999 una moció on demanava al Govern federal la promoció
d’aquesta taxa. Al Regne Unit, més de 100 parlamentaris i
parlamentàries se n’han declarat a favor. Al conjunt de la Unió
s’ha format un intergrup parlamentari sota la divisa “Taxació de
capital, fiscalitat, globalització” que, precisament, celebra el 28
i el 29 de juny d’enguany el seu primer encontre mundial a
Brussel·les.

Les Illes Balears i Pitiüses no estan aïllades de l’especulació
financera, tant d’entrada com de sortida. La seva posició
geogràfica i la seva especialització turística ens fan
especialment ostatges d’aquesta economia especulativa. És per
això que Els Verds creim que la nostra responsabilitat global és
superior a la de molts altres indrets del nostre planeta i que hem
de començar a donar exemple d’aliança amb els esforços
internacionals  a favor d’una economia al servei de les persones
i dels pobles i amiga de la natura.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El seu suport a la creació en el si del Congrés dels Diputats
d’una comissió d’estudi específica sobre les condicions
d’establiment a nivell internacional de l’anomenada Taxa Tobin
per tal de gravar les transaccions especulatives als  mercats de
canvis  i per reunir fons a favor del desenvolupament humà i
ecològicament sostenible als països empobrits del planeta.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a comunicar
aquest acord al Parlament Europeu i a la Comissió Europea, així
com al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern espanyols.

Palma, a 12 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

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 i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Les denominacions “biològic” i “ecològic” fa estona que
estan protegides per la Unió Europea a través del Reglament
2092/91, així com per Espanya (RD 1852/93). Només poden ser
utilitzades pels productors inscrits en els registres oficials i que
compleixen la normativa. Malgrat això, algunes marques
convencionals han col·locat en el mercat sota el reclam “bio” o
“eco” productes que no ho són.

Després d’anys de pressió del sector, el passat 24 d’agost
va entrar en vigor el Reglament CE 1804/99, que fa que les

indústries convencionals no puguin continuar fent servir les
denominacions “bio”, “biològic”, “eco”, “ecològic”, “orgànic”
i “biodinàmic” en els seus productes si no estan controlats pels
organismes de certificació oficial. L’única excepció la
constitueixen aquelles marques registrades abans de l’entrada
en vigor del nou reglament (només dues), que tenen encara dret
a ser comercialitzades fins a l’any 2006.

L’inexistència tant a la UE com a Espanya d’una agència
alimentària fa que la qualitat alimentària depengui de les
administracions implicades en la producció, representada a
Espanya per la FIAB (Federació Espanyola d’Indústries de
l’Alimentació i les Begudes) i no dels departaments relacionats
amb la salut pública i el medi ambient. Davant aquest buit legal,
i a la vista de l’entrada en vigor del nou reglament citat, algunes
empreses agroalimentàries reclamen la liberalització del terme
“bio” amb l’excusa que el manteniment de la possibilitat de
comercialització per a dues marques ja existents és
“discriminatori” per a les que encara no fan frau. La pressió
d’aquestes empreses que no produeixen vertaders productes
ecològics està a punt d’aconseguir el seu objectiu, ja que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha preparat
ja un avantprojecte de modificació del RD 1952/93 per permetre
l’ús del terme “bio” per a aliments no produïts d’acord amb
etiquetes d’agricultura ecològica.

Com ha vingut denunciant el Consell Regulador de
l’Agricultura Ecològica (CRAE), l’eventual aprovació d’aquest
nou reial decret contravindria la normativa europea i suposaria
un enorme retrocés en el camí de reverdiment de l’agricultura
espanyola. Tot plegat, en un moment en què els problemes de
salut i control de la seguretat alimentària estan més que mai a
l’ordre del dia.

És així com el Parlament de les Illes Balears, preocupat pel
futur de l’agricultura ecològica a l’Estat espanyol i per la
seguretat alimentària dels consumidors i les consumidores,
exigeix:

1.- Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
convoqui el Consell Regulador de l’Agricultura Ecològica
(CRAE) perquè, abans que es prengui cap resolució, sigui
consultat sobre qualsevol variació normativa en matèria
d’etiquetatge ecològic.

2.- Que el Govern estatal, complint la normativa europea i
espanyola en vigor, garanteixi l’actual protecció dels prefixos
“eco” i “bio” per als aliments produïts d’acord amb tècniques
d’agricultura ecològica.

Palma, a 12 de desembre del 2000.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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