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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 162/02, de subvencions.
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'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'in sereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 19 de febrer del 2002, a les 14.00 hores.
Palma, a 30 de gener del 2002.
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 11 de
gener del 2002, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

15.- Aprovació del Projecte de llei de subvencions.
A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de subvencions de les Illes
Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que disposa l'article 112 del Reglament de la Cambra, el
Projecte de llei esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 11 de gener del 2002.
El secretari del Consell de Govern.
Vist-i-plau, el president.
A)
Projecte de llei de subvencions
Exposició de motius
Tothom sap que la concessió d'ajudes o de subvencions és
la principal o més important de les activitats de foment que
desenvolupen totes les administracions públiques. En aquest
sentit, entenem que les subvencions són un vessant de la
despesa pública, la regularització de la qual s'integra dins la
hisenda, però amb matisos diferenciats que han fet que es
consideri l'activitat subvencional com una àrea amb trets propis
de la gestió administrativa.

Com a conseqüència d'això, regular-la i controlar-la cobra
una importància vital per oferir un marc jurídic general i estable,
que oferesqui la seguretat jurídica deguda a tots els operadors
jurídics. Per això, es considera que les característiques generals
del règim subvencional han de gaudir de reserva de llei, sense
perjudici de la capacitat de l'Administració per al desplegament
reglamentari d'aquest règim, per a la regulació dels programes
subvencionals partint dels crèdits aprovats pel Parlament i per
dictar els actes administratius d'atorgament o concessió.
La regulació que ara s'escomet, superant les breus
referències legals que contenen les lleis de pressuposts de la
comunitat autònoma pels anys 1993 i 1996, i la resta de
disposicions disperses en l'ordenament, suposa un nou marc
normatiu de rang legal, que ofereix una visió unitària, integral
i homogènia de l'activitat subvencional d'aquesta comunitat
autònoma. Així, la Llei està integrada per 52 articles estructurats
en cinc títols, tres disposicions addicionals, quatre de
transitòries, una de derogatòria i dues de finals.
En el primer títol de la Llei es regulen, entre altres aspectes,
el concepte de subvenció, el concepte de beneficiari i les seves
obligacions com a tal, i la competència per a la concessió de les
ajudes públiques. Quan t als principis que han de presidir
l'activitat subvencional, s'hi reafirmen els ja coneguts de
publicitat, concurrència i objectivitat, i se n'estableixen
manifestacions clares al llarg de l'articulat del text legal. Així
mateix, en els primers articles de la Llei es recull l'ampli àmbit
d'aplicació que fixa, que no només es restringeix a
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
les entitats que en depenen, sinó que també abraça els consells
insulars quan aquests exerciten competències que se'ls hagin
atribuït per llei del Parlament de les Illes Balears. Finalment,
l'aplicació de la Llei abasta també aquelles entitats públiques,
qualssevol que en sigui la naturalesa, el finançament de les
quals és a càrrec dels pressuposts generals d'aquesta comunitat
autònoma.
Quant al procediment per a la concessió de les subvencions
que preveu el títol II, ressalta que aquesta llei estableix amb tota
claredat un nou esquema normatiu, que diferencia les bases
reguladores de la subvenció de la convocatòria corresponent.
Així, les bases, les ha de dictar un conseller fent ús de la
potestat reglamentària que té, i que poden regir durant un
període indeterminat de temps, en el qual poden originar
diverses convocatòries o derivar-hi. Les convocatòries, com a
actes administratius adreçats a una pluralitat indeterminada de
destinataris, han de concretarles dates, la quantia i altres detalls
necessaris per a la concessió efectiva de l'ajuda o subvenció.
També en aquest segon títol es fixen els tràmits de la
instrucció, per tractar de propiciar un procediment àgil i senzill.
Un exemple clar d'això és que únicament en determinats
supòsits es preveu com a preceptiva la constitució de la
comissió avaluadora. També s'hi apunten els procediments de
modificació de la resolució de concessió, o d'anulAlació
d'aquesta, com també els efectes desestimatoris del silenci
administratiu en aquest tipus de procediments. En darrer lloc,
s'hi preveu la possibilitat d'utilitzar el mecanisme del
finançament convencional, com una clara novetat que obre la
porta cap a procediments flexibles i poc explotats encara en
l'àmbit administratiu.
El títol III de la llei fixa les directrius bàsiques del Registre
de Subvencions com a instrument de publicitat, control i
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transparència en la gestió de les subvencions. Al seu torn, el
Registre de Subvencions està cridat a ser una peça clau que
agiliti la tramitació administrativa de les subvencions, en ser
prevista la creació de la Secció de Perceptors, que suposarà per
a aquells que hi figurin inscrits l'exempció de l'obligació de
presentardeterminada documentació que exigeixen les diverses
convocatòries, i substituir-la per les certificacions que lliuri el
mateix Registre. L'organització i el funcionament del Registre
de Subvencions requereixen un necessari desplegament
reglamentari.

2. Així mateix, es considera subvenció qualsevol ajuda
econòmica prestada amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma, com també les ajudes finançades,
totalment o parcialment, amb fons de la Unió Europea o d'altres
ens públics.

L'articulat de la llei es completa amb les disposicions del
títol IV dedicat a la gestió, avaluació i control de les
subvencions. En relació amb el control economicofinan cer
intern prevalen els controls posteriors als anteriors i es
recalquen els aspectes relatius a la justificació de l'aplicació dels
fons obtenguts; respecte d'això,s'hipreveu la possible revocació
de les subvencions i el reintegrament d'aquelles quantitats
obtengudes indegudament. Així mateix, la llei imposa a
l'Administració l'obligació de desenvolupar mecanismes
d'autoavaluació id'anàliside les ajudes concedides, en honor de
constatar-ne la utilitat pública i social, com també la
procedència de mantenir-les o de fer-les desaparèixer.

a) L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Per acabar, el títol V de la llei recull, com no podia ser
d'altra manera, el règim sancionador, en el qual s'inclouen
sengles elencs d'infraccions i sancions. Quant a aquestes
darreres,hi destaca elfet que s'hipreveuen sancions pecuniàries
i no pecuniàries aplicades acumulativament. Així, al
responsable d'una infracció,almarge de l'obligació de reintegrar
les quantitats percebudes indegudament, se li imposarà una
multa pecuniària i altres de no pecuniàries, com són ara la
prohibició de contractar amb l'Administració i la d'obtenir altres
ajudes o subvencions per part d'aquesta.
Perúltim, les disposicions addicionals i transitòries contenen
les normes que ultimen l'àmbit d'aplicació del text analitzat,
com també aquelles que estableixen les normes de transitorietat
i els terminis d'adaptació al nou text legal.
En definitiva, aquesta llei opta per un règim general de
concessió d'ajudes o subvencions orientat fonamentalment a
satisfer les necessitats de la societat i que, al seu torn, faciliti la
gestió de l'Administració pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tot això salvaguardant els principis d'interès
públic i de gestió eficaç i eficient dels recursos destinats a
l'activitat subvencional.
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte establir el règim jurídic de les
subvencions l’establiment o la gestió de les quals correspon a
l’Administració de la comunitat autònoma o a les entitats
públiques que en depenen.
Article 2. Concepte de subvenció
1. Als efectes d’aquesta llei, té la consideració de subvenció
qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de
qualsevolrecurs públic avaluable econòmicament,realitzada per
l'Administració a favor d’una persona física o jurídica, pública
o privada, que s’afecta a la realització d'una activitat d'utilitat
pública o d'interès social, o a la consecució d'una finalitat
pública.

Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei és aplicable a les subvencions establertes o
gestionades per:

b) Les entitats autònomes que en depenen.
c) Les entitats de dret públic de caràcter empresarial que en
depenen.
2. Quan les subvencions provenen de la Unió Europea, de
l’Estat o d'un altre ens públic, i correspon únicament a
l’Administració de la comunitat autònoma lliurar-ne els fons a
un tercer determinat, s'ha d'aplicar la normativa de l’ens que les
concedeix, sense perjudici de la subjecció al règim de
comptabilitat pública, com a operacions no pressupostàries, ide
les especialitats organitzatives de l’Administració gestora. En
qualsevol cas, aquesta llei s’aplica amb caràcter supletori
respecte de la normativa reguladora de les subvencions
finançades per la Unió Europea.
Article 4. Exclusions de l'àmbit material
1. Aquesta llei no s’aplica a les transferències fetes a favor
d'entitats, empreses públiques i consorcis en què participi
qualsevol de les administracions a què fa referència l'article 3.1
d'aquesta llei, quan constitueixin una simple previsió en els
pressuposts d'ingressos d'aquests com a finançament de la seva
activitat.
2. Tampoc no és aplicable aquesta llei a les aportacions que
s'hagin de fer efectives en virtut de plans i programes, o de
convenis de colAlaboració formalitzats d'acord amb la legislació
de règim jurídic, les quals s'han de regir per la legislació
específica.
3. Tampoc no és aplicable aquesta llei a les ajudes destinades a
afavorir l’accés als habitatges ubicats a les Illes Balears i/o la
seva rehabilitació, establertes en els Plans autonòmics
d’habitatge, així com les ajudes que tenguin caràcter
complementari de les establertes en els plans estatals
d’habitatge, que es regularan per la normativa específica, estatal
o autonòmica.
4. Quan les ajudes consisteixin en el lliurament o la cessió de
béns del patrimoni de la comunitat autònoma, la concessió s'ha
de regir per la legislació de patrimoni. No obstant això, s'ha
d'aplicar aquesta llei quan l’ajuda consisteixi en béns
l’adquisició dels quals s'hagi fet amb la finalitat exclusiva de
lliurar-los a un tercer.
5. L'activitat de patrocini s'ha de regir per la seva normativa
específica i, supletòriament, per aquesta llei.
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Article 5. Ajudes a l'exterior
Reglamentàriament, i d’acord amb les característiques
d’aquest sector, es determinaran les especialitats del règim de
concessió d'ajudes isubvencions per a l'execució de projectes de
cooperació humanitària, institucional o al desenvolupament, que
hagin de realitzar-se a l’estranger i tenguin com a beneficiaris
persones o entitats no radicades a l’Estat espanyol.

b) Els òrgans de direcció de les entitats públiques que en
depenen, d’acord amb el que preveu la seva normativa
reguladora.
2. L'acte de concessió duu implícita l'aprovació de la despesa
corresponent. Això no obstant, és necessària la comunicació
prèvia al Consell de Govern de la concessió d'aquelles
subvencions que superin l’import fixat a aquest efecte per les
lleis anuals de pressuposts generals.

Article 6. Principis d’actuació administrativa
1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les entitats públiques que en depenen han d'ajustar
l’activitat de concessió de subvencions als principis de
publicitat, concurrència i objectivitat.

3. Les facultats dels òrgans competents per a la concessió de
subvencions podran ser desconcentrades o delegades en els
termes fixats a les normes sobre atribució i exercici de
competències.
Article 9. Beneficiaris

2. Així mateix, han d'adoptar les mesures de transparència que
permetin la informació adequada sobre aquesta activi t a t i
l’exercici dels controls prevists a l’ordenament jurídic.
Article 7. Excepcions als principis de publicitat i
concurrència

1 . Té la consideració de beneficiari de la subvenció el
destinatari dels fons públics que ha de dur a terme l'activitat que
en fonamenta l'atorgament, o que està en la situació que en
legitima la concessió.

1. No s'exigeixen els principis de publicitat i concurrència en els
casos següents:

2. Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes
específicament a les bases reguladores de la subvenció, les
següents:

a) Quan les subvencions tenen assignació nominativa en els
pressuposts de l’ens públic que les concedeix.

a) Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la
subvenció en els termes de la resolució de concessió.

b) Quan la concessió i la quantia de les subvencions deriven
del compliment d'una llei.

b) Dur a terme l'activitat, la inversió o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Quan els beneficiaris són entitats locals i la subvenció es
concedeix en execució d'instruments de planificació
aprovats prèv iament per l'Administració de la comunitat
autònoma. En aquests supòsits, aquests instruments
substitueixen les bases reguladores a què fa referència
l'article 11 d'aquesta llei i han de ser objecte de publicació
oficial.

c) Justificar la realització de l'activitat, com també el
compliment dels requisits i les condicions que determinen la
concessió de la subvenció.

d) Quan, per les característiques especials del beneficiari o
de l'activitat subvencionada, no és possible, de manera
objectivable, promoure'n la concurrència pública.
e) Quan la subvenció té per objecte atendre, amb caràcter
d’urgència, necessitats de caràcter sanitari, social o
assistencial.
f) Quan es tracti d’atendre situacions d’emergència
declarada oficialment.
2. La impossibilitat de la concurrència, com també les raons
d’interès públic i els criteris objectius tenguts en compte per a
la concessió de la subvenció, han de quedar acreditats a
l’expedient.
3. El que dis posa aquest article ho és sense perjudici de les
normes sobre publicitat de les subvencions concedides que es
contenen en aquesta llei.
Article 8. Competència per a la concessió de subvencions
1. Són òrgans competents per a la concessió de subvencions:
a) En les conselleries, el titular d'aquestes o l'òrgan
corresponent que determinin les bases reguladores.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn
els òrgans competents.
e) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si n'és el cas, a
l'entitat colAlaboradora, la solAlicitud o l'obtenció d'altres
subvencions per a la mateixa finalitat.
f) Estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al
corrent de les obligacions amb la hisenda de la comunitat
autònoma, la qual cosa haurà de quedar degudament
acreditada en la forma en què reglamentàriament es
determini.
g) Deixar constància en la seva comptabilitat o en els
llibres-registre de la percepció i aplicació de la subvenció,
i en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la
documentació que la substitueixi.
3. L’obtenció de subvencions iajudes per part d’entitats de tipus
associatiu o corporatiu ha de quedar condicionada al fet que
tenguin una estructura interna i un funcionament democràtics.
Títol II. Procediment per a la concessió de subvencions
Capítol 1. Actuacions prèvies
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Article 10. Establiment de les bases
1. No es pot iniciarelprocediment de concessió de subvencions
sense que el consellercompetent n'hagiestablert prèviament per
ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores
corresponents, llevat dels supòsits excepcionals prevists a
l'article 7 d'aquesta llei.
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k) La compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció amb
les ajudes que pugui obtenir el beneficiari de la mateixa
Administració o d’una altra entitat pública o privada.
i) Les regles generals per a la determinació de l’import de la
subvenció.
Capítol 2. Procediment

2. L'aprovació de les bases exigeix l'informe previ dels serveis
jurídics i de la secretaria general tècnica de la conselleria
corresponent, que s'ha de pronunciar, tant sobre la legalitat i
oportunitat de la norma com sobre la suficiència de recursos
econòmics, previs ts o previsibles, a efectes de preveure les
disponibilitats pressupostàries que permetin dictar, si pertoca,
l'acte de convocatòria regulat a l'article 13 d'aquesta llei.
Article 11. Contingut de les bases
Les bases reguladores de la concessió de subvencions han de
determinar, com a mínim, els aspectes següents:
a) La definició de l’objecte de la subvenció que expressi la
finalitat d’utilitat pública o social a què es destina la
subvenció.
b) Els requisits generals que han de complir els beneficiaris
de la subvenció, la forma d’acreditar-los i, si pertoca, el
període durant el qual han de mantenir-se.
c) Els criteris genèrics que han de regir, amb caràcter
general, en les convocatòries.

Article 12. Formes d'iniciació
1. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia
d’ofici o a solAlicitud de persona interessada.
2. Quan la selecció dels possibles beneficiaris hagi de fer-se en
règim de concurrència, el procediment s'ha d'iniciar sempre
d'ofici, mitjançant convocatòria.
3. El procediment s'ha d'iniciar a solAlicitu d de persona
interessada, en tot cas, en els supòsits de les lletres d), e) i f) de
l'article 7.1 d'aquesta llei.
4. El procediment de concessió de subvencions, l'atorgament i
la quantia de les quals són exigibles a l'Administració en virtut
de normes de rang legal, sense delimitació precisa dels
beneficiaris, s'ha d'iniciar sempre a solAlicitud de les persones
interessades i pot anar precedit d'un acte de convocatòria
informativa que, en aquest cas, té el caràcter de simple
pressupost dels procediments que s'iniciïn posteriorment en
funció de les solAlicituds presentades.
Article 13. Convocatòria

d) Els òrgans competents per a la iniciació, la instrucció i la
resolució del procediment, com també l'existència o no de
comissió avaluadora.
e) Les condicions de solvència que han de complir les
persones jurídiques que hi puguin actuar com a entitats
colAlaboradores.
f) Les obligacions del beneficiari i, si pertoca, de les entitats
colAlaboradores, com també els efectes derivats d'incomplirles.
g) Les regles generals sobre els terminis i les pròrrogues,
com també, si pertoca, l’obligació de comunicar a
l’Administració l’inici de l’activitat subvencionada i el
moment en què aquesta pot començar.

1. La convocatòria s'ha d'aprovar per resolució de l'òrgan
competent i ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. En els termes que reglamentàriament es determinin,
serà preceptiu l’informe previ de la direcció general competent
en matèria pressupostària.
2. L'acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els
extrems següents:
a) La indicació de la disposició que n'estableix las bases
reguladores i el Butlletí Oficial de les Illes Balears en què
s'ha publicada.
b) L'import màxim que es destina a la convocatòria i els
crèdits pressupostaris als que s’hi imputa.

h) Les regles generals sobre la forma de justificació, per part
del beneficiari o de l’entitat colAlaboradora, del compliment
de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i de
l’aplicació dels fons percebuts, tant pel que fa a la despesa
realitzada, com al pagament d’aquesta.

c) Els criteris objectius i de preferència, de caràcter
específic, que han de regir en la concessió de la subvenció.

i) La forma, els terminis generals i les condicions per al
pagament i, si pertoca, la forma i la quantia de les garanties
que es poden exigir als beneficiaris quan es prevegin
bestretes sobre la subvenció concedida.

e) En el marc del que disposin les bases, els requisits
específics que han de complir els beneficiaris i el moment
d'acreditar-los.

j) Les mesures de garantia a favor dels interessos públics
que es considerin necessàries, com també, si pertoca, els
supòsits de revisió de les subvencions concedides.

d) La composició de la comissió avaluadora, si s'escau,
d'acord amb les bases reguladores.

f) Els terminis concrets per efectuar-ne la solAlicitud i
qualsevol altre que s'hagi de determinar d'acord amb les
bases.
g) La forma, els terminis i les condicions concretes per al
pagament i, si pertoca, la forma i la quantia específiques de
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les garanties que s'hagin d'exigir als beneficiaris quan es
prevegin bestretes sobre la subvenció concedida.
h) La documentació necessària per a la justificació del
compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació
dels fons percebuts.
i) L’import de les subvencions, o la forma de determinar-lo.
3. D’acord amb la legislació de finances de la comunitat
autònoma, és nul de ple dret l’acte de convocatòria dictat sense
la consignació prèvia del crèdit pressupostari corresponent.
Article 14. Instrucció
1. La instrucció dels procediments de concessió de subvencions
correspon a l’òrgan determinat en les bases reguladores.
2. Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d'ofici les
actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i
la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar
la resolució i, en concret:
a) Determinar els participants admesos a la convocatòria.
b) Resoldre els dubtes d'interpretació que poden sorgir en
relació amb les bases reguladores de la subvenció.
c) SolAlicitar els informes de la comissió avaluadora.
d) SolAlicitar els informes que siguin necessaris per elaborar
la resolució, o que les normes que regulen la subvenció
exigeixen.
e) Avaluar les solAlicituds d'acord amb els criteris de
valoració establerts en les bases reguladores i en l’acte de
convocatòria.
f) Obrir, quan s’escaigui, el tràmit d’audiència i incorporarne el resultat a l’expedient.
g) Formular la proposta de resolució.
3. En la proposta de resolució s’ha d’expressar el beneficiari o
la llista ordenada de beneficiaris per als quals es proposa la
subvenció i la quantia d'aquesta.
Article 15. Selecció dels beneficiaris
1 . El concurs constitueix la via ordinària de selecció dels
beneficiaris. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per concurs el
procediment mitjançant el qual la concessió de subvencions es
fa a través de la comparació en un únic procediment de les
solAlicituds presentades, amb la finalitat d'establir una prelació
entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració fixats
prèviament en les bases reguladores i en la convocatòria.
2. Les bases poden establir que la selecció de beneficiaris es
dugui a terme per procediments que no són de concurs quan no
siguin necessàries la comparació i prelació, en un únic
procediment, de totes les solAlicituds entre si.
3. En els casos prevists a l’apartat anterior, les solAlicituds de
subvenció es poden resoldre individualment,encara que no hagi
acabat elterminide presentació,a mesura que aquestes entrin en
el registre de l’òrgan competent. Si s'exhaureixen els crèdits

destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de
presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes
mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Article 16. Comissions avaluadores
1. La comissió avaluadora és l'òrgan colAlegiat a qui correspon
examinar les solAlicituds presentades i emetre'n un informe que
ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de
resolució.
2. Les comissions avaluadores s'han de constituir,
preceptivament, en els procediments de concurs, sempre que
l'import global dels fons públics prevists en la convocatòria
sigui superior a 50.000 euros o l'import individual màxim de les
subvencions sigui superior a 7.000 euros. En la resta de supòsits
l’existència de comissió avaluadora queda condicionada a allò
que disposin les bases reguladores.
3. Les comissions són integrades per un president, un secretari
i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la
resolució de convocatòria d’acord amb criteris de competència
professional i d’experiència.
Article 17. Prorrateig
Quan les característiques de la subvenció ho permetin i ho
prevegin les bases reguladores, l’òrgan competent pot
prorratejar l’import global màxim destinat a la convocatòria
entre els solAlicitants que compleixen els requisits per ser-ne
beneficiaris.

Article 18. Compatibilitat de subvencions
Quan es tracti de subvencions compatibles,concedides a un
mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, l'import no pot ser,
en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb
subvencions o ajudes de la mateixa Administració o d’altres
entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el
beneficiari ha de realitzar.

Article 19. Resolució i notificació
1. La resolució expressa que exhaureix el procediment de
concessió de subvencions ha de ser motivada i ha de fixar, amb
caràcter definitiu, la quantia individual de les subvencions
concedides.
2. L’Administració i els beneficiaris poden formalitzar convenis
instrumentals per talde concretar els compromisos assumits per
ambdues parts.
3. En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que
preveuen les lletres d), e) i f) de l'article 7.1 d'aquesta llei, la
resolució ha d'expressar les condicions de la concessió, sense
perjudici de la formalització dels convenis en els termes indicats
a l’apartat anterior.
4. La resolució s'ha de notificar individualment o mitjançant
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb el que es disposi a la convocatòria.
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Article 20. Modificació de la resolució de concessió
1. L’alteració de les condicions tengudes en compte per a la
concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció de
subvencions incomp atibles, dóna lloc a la modificació de la
resolució de concessió.
2. La modificació de la resolució de concessió implica la
revocació de la resolució i el reintegrament, si pertoca, de les
qu antitats percebudes indegudament, d'acord amb el que
disposen els articles 37 i 38 d'aquesta llei.
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a) les entitats autònomes i les entitats de dret públic de
caràcter empresarial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears;
b) els consells insulars i ajuntaments de l’àmbit territorial de
les Illes Balears;
c) les corporacions de dret públic i les fundacions que
estiguin sota el protectorat d’un ens de dret públic;
d) qualsevol altra persona jurídica que compleixi les
condicions que s’estableixin.

Article 21. Anul A lació de la resolució de concessió
1. Pertoca l'anulAlació de la resolució quan l'acte de concessió de
la subvenció no s'ajusti a dret, per haver-la atorgada a favor de
qui no complia els requisits exigits per ser-ne beneficiari.
2. L'anulAlació de l'acte de concessió s'ha d'articular d'acord amb
el procediment previst amb caràcter general per a la revisió
d'ofici i, si n'és el cas, pertoca el reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament.

3. Les entitats colAlaboradores han d'actuar per compte de la
conselleria o organisme que concedeix les subvencions, les
quals,en cap cas, no es consideren integrants del seu patrimoni.
4. Quan l’Administració decideixi que el lliurament dels fons
públics als beneficiaris s’efectuï mitjançant una entitat
colAlaboradora, ambdues parts han de formalitzar un conveni en
el qual s’han de concretar els termes de la colAlaboració.
Article 25. Obligacions de les entitats col A laboradores

Article 22. Durada del procediment i silenci administratiu
Les entitats colAlaboradores estan obligades a:
1 . Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució
expressa en els procediments de concessió de les subvencions
regulades en aquesta Llei són els que fixa la norma reguladora
del procediment corresponent o, si s’escau, el que estableixen
les bases reguladores.
2. El venciment del termini màxim sense que es dicti i es
notifiquila resolució expressa faculta la persona interessada, en
tots els casos, perquè entengui desestimada la solAlicitud.

a) Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els
criteris establerts en les normes reguladores de la subvenció o
ajuda.
b) Verificar, si pertoca, el compliment i l’efectivitat de les
condicions per atorgar-la.

Article 23. Acabament convencional

c) Justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’entitat que la
concedeix i, si pertoca, lliurar la justificació presentada pels
beneficiaris.

1. Quan l’objecte de la subvenció, i el nombre i les
circumstàncies dels possibles beneficiaris ho permetin, es pot
acabar el procediment mitjançant acord entre l’Administració i
les persones interessades.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte de
la gestió d’aquests fons pugui efectuarl’entitat que la concedeix
i a les de control financer que realitzi la Intervenció General de
la comunitat autònoma, o la Sindicatura de Comptes.

2. Als efectes prevists en aquest article, els solAlicitants i l’òrgan
competent per a la instrucció del procediment poden plantejar,
en qualsevol moment del procediment abans que conclogui la
instrucció, una proposta d’acord que ha d’incloure la quantia de
la subvenció. La proposta ha de respectar les regles fonamentals
contingudes en les bases i en la convocatòria.
3. Si l'òrgan instructor i la totalitat dels possibles beneficiaris
n'accepten la proposta, s’ha de donar trasllat de les actuacions
a l’òrgan competent perquè resolgui i, si pertoca, aprovi l’acord
corresponent.

Títol III. Registre de subvencions

Article 26. Registre de Subvencions
1. Es crea el Registre de Subvencions com a instrument de
publicitat,transparència i control de les subvencions atorgades
d'acord amb el que disposa aquesta llei.
2. L’organització i el funcionament del Registre s'han d'establir
reglamentàriament.

Capítol 3. Entitats col A laboradores
Article 24. Règim general

Article 27. Publicitat

1. Les bases reguladores i la convocatòria poden establir que la
distribució i el lliurament dels fons públics als beneficiaris de
les subvencions s’efectuïn per mitjà d'entitats colAlaboradores.

El Registre de Subvencions és públic i qualsevol persona o
entitat interessada elpot consultar d’acord amb elque preveuen
la legislació de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i les normes sobre
tractament de dades de caràcter personal.

2. Poden tenir la condició d’entitats colAlaboradores:
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Article 28. Funcions bàsiques del Registre
Són funcions bàsiques del Registre:
a) L’ordenació i la gestió de les bases de dades que permetin
l’accés a la informació sobre l’activitat de la subvenció de les
administracions a les quals s’aplica aquesta llei.
b) La coordinació amb les bases de dades establertes per la Unió
Europea, l’Administració general de l’Estat i altres ens públics.
c) L’elaboració d’estudis, anàlisis i estadístiques sobre
l’activitat de la subvenció.
d) El suport tècnic a les conselleries i als organismes públics en
matèria de gestió dels procediments de subvencions.
e) La colAlaboració amb els òrgans i institucions de control de
l’activitat de la subvenció.

Article 31. Publicitat de les subvencions
Amb la periodicitat i en els termes que es determinin
reglamentàriament, el Butlletí Oficial de les Illes Balears ha de
publicar la llista de perceptors de les subvencions de quantia
igual o superior a 6.000 euros que atorguin l’Administració de
la comunitat autònoma i les entitats públiques que en depenen.
Article 32. Secció de perceptors
1. Als efectes d'agilitar la tramitació dels procediments
administratius,elRegistre disposarà d’una secció de perceptors,
a la qual poden accedir les persones físiques o jurídiques que
pretenguin obtenir subvencions i ajudes de l'Administració de
la comunitat autònoma.
2. La inscripció en aquesta secció comporta l’exempció de
l’obligació de presentar, en els procediments esmentats a
l’apartat anterior, la documentació lliurada al Registre en relació
amb la personalitat, la capacitat, i altres dades que s’estableixin
reglamentàriament.

Article 29. Actes i documents inscriptibles
Títol IV. Gestió, avaluació i control de les subvencions
1. En els termes que reglamentàriament s’estableixin, tenen
accés al Registre:

Capítol 1. Gestió

a) Les convocatòries de subvencions.

Article 33. Pagament

b) Les resolucions de concessió de subvencions, amb
indicació del beneficiari, la quantia i la finalitat per a la qual
s’han concedit els fons públics.

1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’han
d'abonar un cop justificat el compliment de la finalitat per a la
qual es varen concedir.

c) Les resolucions d'anulAlació i revocació, total o parcial,
d'una subvenció concedida prèviament.

2. Sense perjudici de l'establert a l'article 35, la justificació i el
pagament consegüent poden fer-se en un sol moment en acabar
l’activitat, o de manera fraccionada, mitjançant justificacions
parcials, amb les condicions i els requisits que s’hi estableixin
específicament.

d) Les dades relatives als beneficiaris de les subvencions.
e) Els acords formalitzats amb les entitats colAlaboradores.

Article 34. Bestretes de subvencions
f) Els informes d’avaluació respecte dels quals se
n’estableixi el caràcter públic.
g) Les resolucions sancionadores dictades en aplicació
d’aquesta llei.
2. Les subvencions concedides a través d'entitats colAlaboradores
s'han d'inscriure en els termes que es determinin
reglamentàriament.

Article 30. Informació i coordinació del Registre
1. Els òrgans competents han de trametre periòdicament al
Registre de Subvencions la informació i la documentació
exigides per aquesta Llei en relació amb les subvencions i
ajudes que gestionen.
2. L’oficina encarregada del Registre ha de mantenir amb altres
registres o unitats anàlogues la coordinació necessària per al
compliment del que disposa aquesta Llei. Així mateix, en els
termes en què es determinin reglamentàriament, pot rebre les
solAlicituds de subvencions adreçades a altres òrgans de
l’Administració.

Únicament es poden fer bestretes de pagament sobre la
subvenció concedida quan les bases reguladores ho prevegin,
amb els límits i els requisits fixats en la resolució de concessió
d'aquestes i, si s’escau, amb les garanties adients.
Article 35. Justificació de l'aplicació dels fons
1. Els beneficiaris tenen l'obligació de justificar a l'òrgan que la
concedeix i, si n'és el cas, a l'entitat colAlaboradora, l'aplicació
dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament a
la concessió de la subvenció, en la forma i en els terminis que
les bases reguladores o la resolució de convocatòria estableixin.
2. Sempre que la naturalesa de l'activitat ho permeti, la
justificació de la despesa i el pagament d'aquesta s'han de fer
mitjançant la presentació dels documents acreditatius
corresponents. Les bases reguladores poden especificar, per a
cada tipus de subvenció, el tipus de documents vàlids per a les
justificacions.
3. No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons
percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del
projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la
subvenció.
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Article 36. Comprovació de les inversions
1. Les subvencions superiors a 300.000 euros exigeixen, per
pagar-les, que l'òrgan gestor comprovi el compliment de la
finalitat de la subvenció mitjançant acta o informe de
comprovació material. Excepcionalment, la comprovació
material es pot substituir per una justificació documental que
constati, de manera raonable i suficient, la realització de
l'activitat subvencionada.
2. Quan les bases reguladores prevegin pagaments fraccionats
o bestretes de la subvenció de capital, la comprovació a què fa
referència l'apartat anterior s'ha de fer en el moment de la
liquidació i pagament final d'aquesta.
3. La Intervenció General, en l'exercici de les seves funcions, ha
d'assistir als actes de comprovació d'aquelles subvencions la
q uantia de les quals superi la quantitat que es determini
reglamentàriament.
Article 37. Revocació
1. Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la
resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari
incompleix total o parcialment les obligacions o els
compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de
l'acte de concessió de la subvenció.
2. Coma conseqüència de la revocació de la subvenció, queda
sense efecte l'acte de concessió i pertoca elreintegrament de les
quantitats percebudes indegudament.
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Capítol 2. Avaluació i control

Article 39. Autoavaluació dels programes de subvencions
A l'acabament de cada exercici pressupostari, i d’acord amb
les directrius aprovades pelGovern,les conselleries i les entitats
públiques indicades a l’article 3.1 d’aquesta llei han d'avaluar
els programes de subvencions executats, amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtenguts, la utilitat pública o social
i la procedència del manteniment o supressió d'aquests
programes.
Article 40. Òrgans d’avaluació
1. L’avaluació, l'han de dur a terme els òrgans que tenen
atribuïda aquesta funció en cada conselleria o entitat pública.
Això no obstant, el Govern pot crear, per decret, òrgans
específics per a l’exercici de les funcions avaluadores amb
caràcter general o en àmbits materials determinats.
2. Aquests òrgans han de comunicar al Govern, a la conselleria
o entitat afectada i a la conselleria competent en matèria
d’hisenda, els resultats dels processos d’avaluació en els quals
intervenguin.
Article 41. Fiscalització i control
1. Correspon a la Intervenció General de la comunitat
autònoma, amb caràcter ordinari, el control econòmic i financer
de les subvencions regulades en aquesta Llei, sense perjudicide
les facultats d’inspecció que corresponguin a l’òrgan que
concedeix la subvenció.

Article 38. Reintegrament
1. Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats
rebudes pel beneficiari, i l'exigència, si n'és el cas, de l'interès
de demora, en els casos següents:
a) L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la
subvenció.
b) L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les
condicions requerides per a això, o quan s'haguessin alterat
les condicions tengudes en compte per a la concessió,
sempre que sigui per causes imputables al beneficiari.

2. Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors als
previs.
3. Quan, en l'exercici de les funcions de control, es dedueixin
indicis d'obtenció, destinació o justificació incorrectes de la
subvenció percebuda, la Intervenció General n'ha d'elevar
informe a l'òrgan que la concedeix i ha de proposar l'inici del
procediment de revocació de la subvenció, amb la finalitat
d'obtenir el reintegrament total o parcial de la subvenció. Així
mateix, la proposta pot contenir, si n'és el cas, la indicació de les
mesures cautelars que s'estimin necessàries.
Article 42. Deures de col A laboració

c) L'incompliment greu de l'obligació de justificació de la
destinació dels fons percebuts en la forma i els terminis
establerts.
d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la
mateixa activitat.
e) La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
i de control previstes en aquesta llei o l’obstrucció
injustificada a aquestes actuacions.

Les entitats colAlaboradores, els beneficiaris i els tercers
relacionats amb l'objecte de la subvenció, o amb la justificació
d'aquesta, tenen l'obligació de facilitar l'exercici de les funcions
de control que corresponen a la Intervenció General de la
comunitat autònoma i, en particular, el lliure accés als locals i
a la documentació objecte d'investigació.
Títol V. Règim sancionador
Capítol 1. Infraccions

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.
Article 43. Infraccions
2. Per al reintegrament s’han d'aplicar els procediments prevists
a aquest efecte en la legislació de finances, en els quals s’ha de
garantir l’audiència a les persones interessades.
3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos
de dret públic, i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions i ajudes públiques, quan hi intervengui dol, culpa
o simple negligència, les accions o omissions següents:
A) Dels beneficiaris:
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a) L'obtenció d'una subvenció o ajuda falsejant les
condicions requerides per concedir-la o ocultant les que
l'haguessin impedida o limitada.
b) La manca d’aplicació, en tot o en part, de les quantitats
rebudes a la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.
c) L'incompliment, per raons imputables al beneficiari, de
les obligacions assumides com a conseqüència de la
concessió de la subvenció.
d) La negativa o obstrucció a les actuacions de comprovació
que ha d'efectuar l'ens que la concedeix o l'entitat
colAlaboradora.
e) La negativa o obstrucció a les actuacions de control que
ha d'efectuar la mateixa Administració o una entitat externa.
f) La manca de comunicació a l'ens que la concedeix o a
l'entitat colAlaboradora, si n'és el cas, de l'obtenció de
subvencions o ajudes amb la mateixa finalitat, procedent de
qualsevol administració pública o ens públic, nacional o
internacional, com també la modificació de qualssevol altres
circumstàncies que hagin servit de fonament per a la
concessió de la subvenció.

previstes a les lletres b) i c) de l'apartat 2 del número 1 de
l'article anterior. Així mateix, tant per als beneficiaris com per
a les entitats colAlaboradores, constitueix infracció greu la
reincidència per comissió, en el termini d'un any, de dues
infraccions lleus determinades en resolucions fermes en via
administrativa.
3. Tenen la consideració d'infraccions lleus, per als beneficiaris,
les previstes a les lletres g) i h) de l'apartat 1 del número 1 de
l'article anterior, i per a les entitats colAlaboradores, la prevista
a la lletra d) de l'apartat 2 del número 1 de l'article anterior.
Article 45. Règim de responsabilitats
1. Són responsables de les infraccions que preveu aquest capítol
els beneficiaris o, si n'és el cas, les entitats colAlaboradores, que
duguin a terme les conductes que s'hi tipifiquen.
2. Són responsables subsidiaris de les infraccions que preveu
aquest capítol els administradors i directors o gerents de les
persones jurídiques que no duguin a terme els actes necessaris
que són de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions infringides, que adoptin acords que facin possible
els incompliments o consentin el d'aquells que en depenguin.
Article 46. Prescripció de les infraccions

g)La manca de justificació de l'ús donat als fons rebuts.
h) La manca d’acreditació, a l'ens que la concedeix o a
l'entitat colAlaboradora, sin'és el cas, del compliment de les
obligacions imposades per la concessió de la subvenció.

La prescripció de les infraccions previstes en aquesta llei es
produeix en els terminis establerts, amb caràcter general, per la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

B) De les entitats colAlaboradores:
Capítol 2. Sancions
a) La manca de lliurament als beneficiaris dels fons rebuts
d'acord amb els criteris establerts a les normes reguladores
de la subvenció.
b) Negar o obstruir les actuacions de comprovació que,
respecte de la gestió dels fons rebuts, pugui efectuar l'ens
que la concedeix, i a les de control intern o extern que sigui
necessari fer.
c) La manca de verificació, si n'és el cas, del compliment i
de l'efectivitat de les condicions determinants de l'objecte de
la subvenció.
d) No justificar, a l'ens que la concedeix, l'aplicació dels
fons rebuts o no lliurar la justificació presentada pels
beneficiaris.
Article 44. Qualificació de les infraccions
1. Tenen la condició d’infraccions molt greus, per als
beneficiaris, les assenyalades en les lletres a), b) i c) de l'apartat
1 del número 1 de l'article anterior, i per a les entitats
colAlaboradores, la infracció prevista en la lletra a) de l'apartat
2 del número 1 de l'article anterior. Així mateix, tant per als
beneficiaris com per a les entitats colAlaboradores, constitueix
infracció molt greu la reincidència per comissió, en el termini
d'un any, de dues infraccions greus determinades en resolucions
fermes en via administrativa.
2. Tenen la consideració d'infraccions greus, per als beneficiaris,
les assenyalades a les lletres d), e) i f) de l'apartat 1 del número
1 de l'article anterior, i per a les entitats colAlaboradores, les

Article 47. Sancions
1. Les infraccions administratives molt greus són objecte de les
següents sancions, acumulativament aplicades:
a) Multa de més del doble al triple de la quantitat obtenguda
indegudament o, en el cas d'entitats colAlaboradores, dels
fons lliurats indegudament.
b) Pèrdua, tant en el supòsit de beneficiari com d'entitats
colAlaboradores, durant el termini de tres a cinc anys, del
dret a obtenir ajudes o subvencions de l'Administració de la
comunitat autònoma o del dret a ser designats com a entitat
colAlaboradora.
c) Prohibició de contractar amb la l’Administració de la
comunitat autònoma per un termini de tres a cinc anys.
2. Les infraccions administratives greus són objecte de les
sanciones següents, acumulativament aplicades:
a) Multa de més del tant al doble de la quantitat obtenguda
indegudament o, en el cas de l'entitat colAlaboradora, dels
fons lliurats indegudament.
b) Pèrdua, tant en el supòsit de beneficiari com d'entitat
colAlaboradora, durant el termini d'un a tres anys, del dret a
obtenir ajudes o subvencions de l'Administració de la
comunitat autònoma o del dret a ser designats com a entitat
colAlaboradora.
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c) Prohibició de contractar amb la l’Administració de la
comunitat autònoma per un termini d’un a tres anys.
3. Les infraccions lleus són objecte de les sancions següents:
a) Multa de fins al tant de la quantitat obtenguda
indegudament o l'import de la quantitat no justificada o, en
el cas d'entitat colAlaboradora, dels fons lliurats
indegudament.
b) Pèrdua, tant en el supòsit de beneficiari com d'entitat
colAlaboradora, durant el termini d'un any, del dret a obtenir
ajudes o subvencions de l'Administració pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o del dret a ser
designats com a entitat colAlaboradora.
Article 48. Graduació de les sancions
Les sancions que preveu aquest títol s'han de graduar en
consideració a les circumstàncies següents:
a) intencionalitat de l’infractor;
b) quantia del benefici obtengut ilAlícitament;
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Disposició addicional primera.
Les entitats públiques no incloses en l’article 3.1 d’aquesta
llei, qualsevol que en siguin la naturalesa o el règim jurídic, que
siguin finançades majoritàriament amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma, o en les quals
l’Administració de la comunitat autòn oma disposi de les
facultats de nomenament dels seus òrgans rectors,han d’ajustar
la seva activitat de subvenció, en tot cas, al que disposen els
articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 31, com també el títol V, amb l'excepció
de l'article 51 d'aquesta llei.
Disposició addicional segona
Els consells insulars han d'adequar l’activitat de concessió
de subvencions al que disposa aquesta llei quan aquella es
desenvolupi en matèries en les quals la comunitat autònoma els
hagi atribuït competències.
Disposició addicional tercera
1. L’Administració de la comunitat autònoma i les entitats
públiques que en depenen han d’adaptar la normativa
reglamentària de l’activitat de subvencions en cada sector de
l’acció pública, com també les bases reguladores dels diferents
programes de subvencions, a les determinacions d’aquesta llei.

c) repercussió social de la infracció;
d) naturalesa dels perjudicis causats;
e) reiteració de la conducta infractora.
Article 49. Prescripció de les sancions

2. L’adaptació exigida a l’apartat anterior ha de fer-se efectiva
en el termini màxim de sis mesos, comptadors a partir del dia
d’entrada en vigord'aquesta llei, transcorregut el qual quedaran
sense efecte en tot allò que s’hi oposi.

Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen
als cinc anys; les imposades per infraccions greus, als tres anys,
i les imposades per infraccions lleus, a l'any.

Disposició transitòria primera
Els procediments administratius de concessió de
subvencions iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei
han de continuar la seva tramitació d'acord amb la normativa
vigent en el moment d’iniciar-se.

Article 50. Obligació de reintegrament

Disposició transitòria segona

Les sancions a què fa referència l'article anterior s'entenen
sense perjudici de l'obligació de reintegrament que preveu
aquesta Llei, com també de les indemnitzacions de danys i
perjudicis que es poden exigir.

Les referències a les entitats de dret públic de caràcter
empresarial que es contenen en aquesta llei s’han d’entendre
fetes, mentre continuï en vigor, a l’article 1, apartat b).1, de la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades.

Article 51. Òrgans competents
Disposició transitòria tercera
1. És competent per a la resolució del procediment sancionador
per la co missió d'infraccions lleus i greus el titular de la
conselleria que concedeix l'ajut o la subvenció, o a la qual estigui
adscrita l'entitat que la concedeix.
2. És competent el Consell de Govern per a la resolució del
procediment sancionador per la comissió d'infraccions molt
greus.
Article 52. Publicitat de les sancions
Les resolucions sancionadores, imposades per infraccions
greus o molt greus, que hagin guanyat fermesa en via judicial
s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així
mateix, s’han de comunicar als registres de Subvencions i de
Contractistes de l’Administració de la comunitat autònoma.

Mentre no es produeixi l’adaptació prescrita en la disposició
addicional tercera, o no hagi acabat el termini d’adaptació que
s’hi estableix, mantenen la vigència les bases reguladores de
subvencions i ajudes públiques, hagin estat aprovades o no
mitjançant disposició reglamentària.
Disposició transitòria quarta
Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari que
preveu l'article 5 d’aquesta llei, els procediments de concessió
de subvencions en l’àmbit propi de l’acció exterior s’han
d’ajustar a les determinacions establertes en les bases
reguladores corresponents.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les normes de rang igual o inferior que
s'oposin al que disposa aquesta llei i, en particular:
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a) L'article 33 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'any 1993.
b) L’article 25 de la Llei 9/1995, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a 1996.
Disposició final primera
S'habilita el Govern per dictar les disposicions generals que
siguin necessàries per aldesplegament il’execució d'aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei començarà a vigir el primer 1 de gener després
d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 11 de gener del 2002.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 243/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
projecte europeu Inturisme. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 244/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
Consell Rector de l'Institut de la Dona. (Mesa de 30 de gener
del 2002).
RGE núm. 245/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració periodística del Sr. Josep Moll. (Mesa de 30 de
gener del 2002).
RGE núm. 246/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acords de colAlaboració amb les organitzacions empresarials.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 247/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concertació de 125 places d'assistits a residències privades.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 248/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions a residències de persones majors. (Mesa de 30 de
gener del 2002).

Ordre de Publicació
RGE núm. 111/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de contractació de l'Escola Andalusa de Salut
Pública. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 112/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero,del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de la reserva de la biosfera de Menorca que han rebut ajuts del
Govern de les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 113/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero,del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació
econòmica al Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma de
Mallorca. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 114/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern al Museu d'Art Modern i Contemporani
de Palma. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 204/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passes de
pelAlícules dins el cicle de cinema africà a Menorca. (Mesa de
30 de gener del 2002).
RGE núm. 205/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrades
retirades per assistir al cicle de cinema africà. (Mesa de 30 de
gener del 2002).
RGE núm. 206/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
cicle de cinema africà celebrat a Menorca. (Mesa de 30 d e
gener del 2002).

RGE núm. 249/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració del mapa escolar de la ciutat de Palma. (Mesa de
30 de gener del 2002).
RGE núm. 250/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació del restaurant de l'Escola de Vela Calano va.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 251/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació d'alumnes matriculats a l'Escola de Vela Calanova.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 252/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocupació de la residència d'esportistes Reina Sofía. (Mesa de
30 de gener del 2002).
RGE núm. 253/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exportacions al marcat xinès. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 254/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes directes concedides per entrar al mercat xinès. (Mesa
de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 255/02, de l'Hble. Diputada Sra. Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorcis d'exportació. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 256/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa farmacèutica durant el mes de desembre del 2001.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
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RGE núm. 257/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris que han quedat a l'Hospital General.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 258/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris que han quedat a l'Hospital Joan March.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 259/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'organigrama de l'IB-SALUT. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 260/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut al Sr. Joan
Pou. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 261/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut a la Sra.
Caterina Ramon. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 262/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut al Sr. Josep
Pomar. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 263/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut al Sr. Federico
Álvarez. (Mesa de 30 de gener del 2002).
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calendari de reconversió en centre sociosanitari de l'Hospital
General. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 271/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari d'obertura dels serveis a Son Llàtzer. (Mesa de 30 de
gener del 2002).
RGE núm. 272/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de contractació seguit en relació a l'informe sobre
el projecte de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 30 de gener del
2002).
RGE núm. 273/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de contractació seguit en relació a la redacció de
l'informe del projecte arquitectònic del Pla director de Son
Dureta. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 274/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
reglament de desenvolupament de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d'ordenació farmacèutica.(Mesa de 30 de gener del
2002).
Palma, a 30 de gener del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 264/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut a la Sra. Maria
A. Leciñena. (Mesa de 30 de gener del 2002).

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

RGE núm. 265/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut a la Sra. Maria
Ibars. (Mesa de 30 de gener del 2002).

Quin ha estat el procediment de contractació de
l'assessorament de l'Escola Andalusa de Salut Pública per a
l'elaboració del projecte de llei de drogues? Indicau-ne quin ha
estat el cost.

RGE núm. 266/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes realitzats per la Conselleria de Salut al Sr. Francesc
Morado. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 267/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Ma ria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació al Parlament de les Illes Balears del projecte de llei
de salut. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 268/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició de l'Hospital Militar de Palma.(Mesa de 30 de gener
del 2002).
RGE núm. 269/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari de reconversió en centre sociosanitari de l'Hospital
Joan March. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 270/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Palma, a 10 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de la Reserva de la Biosfera de Menorca han
rebut ajudes del Govern de les Illes Balears des del mes de
gener de l'any 2000 fins ara? Especificar el títol del projecte i la
partida econòmica rebuda.
Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

Quina és o serà l'aportació econòmica que ha previst el
Govern de les Illes Balears al Museu d'Art Modern i
Contemporani de Palma de Mallorca?

Quin cost total ha tingut el cicle de cinema africà celebrat a
Menorca el 22, 23 i 24 de novembre de 2001 i organitzat per la
Direcció General de Cooperació?

Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Palma, a 14 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

H)

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

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

De quina forma participa el Govern de les Illes Balears en el
Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca?

Quina és la situació actual en la que es troba el Projecte
Europeu INTURISME?

Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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

Quants passes de pelAlícules es varen realitzar entre els dies
22, 23 i 24 de novembre de 2001, dins del cicle de Cinema
Africà a Menorca, organitzat per la Direcció General de
Cooperació?

Quines persones formen el Consell Rector de l'Institut de la
Dona? Indicau-ne els noms, les institucions o entitats a les que
pertanyen i amb quina freqüència es reuneix l'esmentat consell.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Palma, a 14 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

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

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

Quantes entrades es varen retirar, entre els dies 22, 23 i 24 de
novembre de 2001, dels cinemes de Menorca que participaren en
el cicle de Cinema Africà, organitzat per la Direcció General de
Cooperació?

Quin tipus de colAlaboració periodística realitza o ha realitzat
el Sr. Josep Moll amb el Govern de les Illes Balears? Feu una
relació dels treballs realitzats.

Palma, a 14 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins acords de colAlaboració ha sign at la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears amb les diferents
organitzacions empresarials?

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el procediment d'adjudicació del restaurant
situat a les instalAlacions de l'escola de vela Cala Nova?

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

P)

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

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

Amb quines residències s'han concertat les 125 places
anunciades recentment als mitjans de comunicació? Indicau-ne
també quines són les condicions econòmiques de la concertació.

Quin ha estat el nombre de matriculacions a l'escola de vela
Cala Nova els anys 1999, 2000, 2001 i 2002? Distribuir el
nombre de matriculacions per curs.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

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

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

Quines residències de persones majors han estat
inspeccionades pel Govern de les Illes Balears? A quines se'ls ha
obert expedient sancionador?

Quina ha estat l'ocupació de la Residència d'Esportistes
Reina Sofía durant l'any 2001? Feu una distribució per mesos.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa la Conselleria d'Educació elaborarconjuntament
amb l'Ajuntament de Palma el mapa escolar de la ciutat de
Palma?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines empreses han solAlicitat ajudes per tal d'entrar al
mercat xinès?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

X)

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

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

Quines ajudes directes s'han concedit a les diferents empreses
de les Illes Balears per tal d'entrar al mercat xinès i per quines
quantitats?

Quin projecte té la conselleria per als professionals sanitaris
que no havent passat a prestar els seus serveis a l'Hospital Son
Llàtzer han quedat a l'Hospital Joan March?

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

Y)

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

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

Quants consorcis d'exportació s'han creat durant l'any 2001
i quines empreses els formen?

Quin és l'actual organigrama de l'IB-SALUT?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quant puja la despesa farmacèutica de la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears durant el mes de
desembre de 2001?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut
o el Servei Balear de la Salut al Sr. Joan Pou (Gerent Atenció
Primària)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin projecte té la conselleria per als professionals sanitaris
que no havent passat a prestar els seus serveis a l'Hospital Son
Llàtzer han quedat a l'Hospital General?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut
o el Servei Balear de la Salut a la Sra. Caterina Ramon (Gerent
de Manacor)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que
rep.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut o
el Servei Balear de la Salut al Sr. Josep Pomar (Gerent de Son
Llàtzer)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut
o el Servei Balear de la Salut al Sr. Francesc Morado (Gerent
061)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut o
el Servei Balear de la Salut al Sr. Federico Álvarez (Gerent de
Menorca)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria de Salut presentar el projecte
de llei de salut al Parlament de les Illes Balears?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut o
el Servei Balear de la Salut a la Sra. Maria A. Leciñena (Gerent
d'Eivissa)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.

En quina situació es troben les negociacions amb el
Ministeri de Defensa per a l'adquisició de l'Hospital Militar de
Palma?

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de contracte ha realitzat la Conselleria de Salut o
el Servei Balear de la Salut a la Sra. Maria Ibars (Gerent de Son
Dureta)? Especificau-ne les quantitats econòmiques que rep.

Quin és el calendari previst per a la reconversió en centre
sociosanitari de l'Hospital Joan March?

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari previst per a la reconversió en centre
sociosanitari de l'Hospital General?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'obertura de serveis a l'Hospital Son
Llàtzer?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin procediment de contractació ha seguit la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears per tal de contractar la
redacció de l'informe sobre el projecte de l'Hospital d'Inca?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa presentar la Conselleria de Salut elreglament de
desenvolupament de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d'ordenació farmacèutica de Balears?
Palma, a 24 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 316/02, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'atorgament de llicències per a nous pous. (Mesa de 30 de
gener del 2002).
RGE núm. 317/02, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis
d'aqüífers sobreexplotats. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 318/02, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la norma
reguladora de la decisió de no donar noves concessions. (Mesa
de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 319/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris dels límits
del parc natural de Cala d'Hort. (Mesa de 30 de gener del
2002).
RGE núm. 320/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris en la
distribució entre mitjans de comunicació de notícies
institucionals. (Mesa de 30 de gener del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin procediment de contractació ha seguit la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears per tal de contractar la
redacció de l'informe sobre el plec de condicions tècniques i
administratives del concurs per a la licitació del projecte
arquitectònic del Pla Director de Son Dureta que ha encarregat
la Conselleria de Salut?

RGE núm. 321/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
en relació amb programes de formació. (Mesa de 30 de gener
del 2002).
RGE núm. 322/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
seguretat preses per tal de canviar el cartell del SOIB. (Mesa
de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 323/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives del Govern de les Illes Balears per tal de
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commemorar el Tractat d'Amiens. (Mesa de 30 de gener del
2002).

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 32 4/02, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica abonada a "BENS AMICS" per part del Govern de
les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener del 2002).

Fa tot un seguit de mesos que els mitjans de comunicació
anuncien que la Conselleria de MediAmbient no donaria noves
concessions de pous. Pot dir l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient quina és la norma que regula aquesta decisió?

RGE núm. 325/02, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma de
Son Dureta. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 326/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imatge
corporativa. (Mesa de 30 de gener del 2002).

Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

RGE núm. 327/02, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
preventives de la grip. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 328/02, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
projecte de llei de desenvolupament de l'Estatut.(Mesa de 30 de
gener del 2002).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les raons per fixar els límits del parc natural
de Cala d'Hort?
Palma, a 24 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient mantenir la
postura de no donar llicències per a nous pous?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris de selecció se segueixen per part del Govern
de les Illes Balears per distribuir entre els mitjans de
comunicació de l'illa d'Eivissa la publicitat de les notícies
institucionals?

Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 24 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient els estudis i
propostes fetes dels aqüífers sobreexplotats i en perill?
Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Després de les denúncies formulades en elseu dia en relació
als programes de formació duts a terme per l'anterior Govern
mitjançant la UGT, CCOO, la Patronal i l'entitat UniversitatEmpresa, quina ha estat la quantitat definitiva reclamada i
pagada pel Govern de les Illes Balears a la Unió Europea?

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

Palma, a 18 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

3164

BOPIB núm. 127 - 1 de febrer del 2002

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina mesura de seguretat va prendre el conseller de Treball
a l'hora de pujar a una escala per fer-se la foto del canvi de
cartell del SOIB?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quins objectius es persegueixen amb el canvi de la imatge
corporativa?

Palma, a 18 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

L)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quines iniciatives pensa emprendre el Govern de les Illes
Balears per tal de commemorar el bicentenari del Tractat
d'Amiens?

Quines actuacions preventives front d'una possible epidèmia
de la grip ha desenvolupat la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat econòmica ha rebut l'associació "Ben Amics"
per part del Govern durant l'any 2001?
Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears dur al Parlament de les
Illes Balears un projecte de llei de desenvolupament de l'Estatut
d'Autonomia relatiu al règim local?
Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.
3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació de la reforma de l'Hospital de Son Dureta
(Fases d'execució)?
Palma, a 30 de gener del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Ordre de Publicació
RGE núm. 130/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Bonet,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inauguració de la
dessaladora d'aigües residuals de l'EDAR de Santa Eulàlia, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 131/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Bonet,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'aljub d'aigua amb
la qual es va brindar a la inauguració de la dessaladora de
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Santa Eulàlia, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener del 2002).

Museu de Menorca,a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener del 2002).

RGE núm. 132/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Bonet,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inauguració de la
dessaladora de Santa Eulàlia, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de gener del 2002).

RGE núm. 146/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'execució del nou alberg juvenil a Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
30 de gener del 2002).

RGE núm. 134/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla d'ús
d'aigües depurades per a rec agrícola, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 135/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversionsper
potenciar la indústria agroalimentària de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del
2002).
RGE núm. 136/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a
Menorca per al condicionament de camins rurals, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del
2002).
RGE núm. 137/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres d'electrificació rural Pla verd, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del 2002).

RGE núm. 147/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'estudi sobre instalAlacions culturals de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 148/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la nova unitat sanitària d'es Castell a Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener
del 2002).
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 138/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
indústries de reciclatge i energies alternatives, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del
2002).

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 s o l Alicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

RGE núm. 139/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 30 de gener del 2002).

Quan va inaugurar la Sra. Consellera de Medi Ambient la
dessaladora d'aigües residuals de l'EDAR de Santa Eulàlia, si
sabia que encara que s'haguessin dessalat les aigües depurades
de l'EDAR, no s'havien de bombejar a l'estació de rec, per què
va fer la comèdia de la inauguració?

RGE núm. 140/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes donades
a l'empresa CATISA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 141/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del
futur de l'empresa CATISA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 30 de gener del 2002).

Palma, a 3 de desembre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 143/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa al projecte
integral de desenvolupament del territori cultural de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 30 de gener del 2002).

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

RGE núm. 144/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'arxiu de
l'educació a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener del 2002).

De quin aljub es va omplir el camió amb l'aigua que varen
brindar els polítics assistents a l'acte d'inauguració de la
dessaladora d'aigües residuals de l'EDAR de Santa Eulàlia?

RGE núm. 145/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords
Govern-Consell Insular de Menorca per compartir espais

Palma, a 3 de desembre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Quines inversions ha fet la Conselleria d'Agricultura a
Menorca en el condicionament de camins rurals des del mes
d'agost de 1999 fins a la data d'avui?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Creu la Sra. Consellera de Medi Ambient que els pagesos del
perímetre de reguiu de Santa Eulàlia, amb una situació extrema
com la que pateixen, es mereixen que vostè faci el "teatrillo" que
va fer a la inauguració de la dessaladora de les aigües residuals
de l'EDAR de Santa Eulàlia?
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quan s'iniciaran les obres del projecte d'electrificació rural
de la zona del Pla verd, de Ciutadella de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comis sió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Quan creu el Conseller d'Agricultura que podrà presentar a
Menorca el Pla d'ús d'aigües depurades que, després de la
depuració terciària, sigui d'aplicació per a rec agrícola?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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
s egüent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quantes noves indústries de reciclatge ienergies alternatives
ha promogut el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines inversions té previstes la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria per tal de potenciar la indústria
agroalimentària a Menorca?

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

Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

I)

En quina fase del procés es troba el Pla per a la millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

BOPIB núm. 127 - 1 de febrer del 2002
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quin tipus d'ajudes ha donat fins ara el Govern de les Illes
Balears a l'empresa CATISA?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina situació es troben els acords entre la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca per compartir espais en el Museu de
Menorca?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicit ud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
De quina forma pensa el Govern de les Illes Balears garantir
el futur de l'empresa CATISA?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina situació es troba l'execució del nou alberg juvenil
a Menorca?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina situació es troba l'anomenat "Projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears"?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina situació es troba i quan es preveu fer públic l'estudi
sobre instalAlacions culturals de les Illes Balears elaborat pel
Govern de Illes Balears?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina situació es troba l'anomenat "Arxiu i museu de
l'educació de les Illes Balears"?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
En quina situació es troba el projecte de la nova unitat
sanitària d'es Castell a Menorca?
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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Exposició de motius
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 126/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a captació de les aigües superficials de les Fonts Ufanes. (Mesa
de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 127/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gratuïtat dels llibres de text. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 128/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del batxillerat mitjançant l'establiment de concerts
singulars. (Mesa de 30 de gener del 2002).
RGE núm. 129/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis sòcioassistencials i educatius a la primera infància.
(Mesa de 30 de gener del 2002).
Palma, a 30 de gener del 2002.
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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atesa la declaració de monument natural feta a les Fonts
Ufanes de Campanet i atès que aquesta declaració contempla la
possibilitat d'utilitzar les aigües superficials -quan aquestes
brollen de les Fonts Ufanes- per tal de contribuir a la recàrrega
de l'aqüífer de Crestatx.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició
no de llei:
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que no es
permeti cap captació superficial d'aigua provinent de les Fonts
Ufanes de Campanet sense el consentiment dels ajuntaments de
Campanet i sa Pobla.
Palma, a 13 de desembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Cada any, a l’inici del curs escolar, les famílies estan
obligades a fer un despeses importants per adquirir els llibres de
text. És una necessitat que suposa un gran esforç per a les
economies domèstiques d’escassos recursos econòmics, que
s’agreuja a mesura que el nombre de fills en edat escolar és
major. Així es posa de manifest en un informe de la Unión de
Consumidores y Usuarios, que xifra la mitjana de despesa per
alumne en 37.000 pessetes en els colAlegis públics, excloses les
despeses de menjador i transport, quantitat que es quadruplica
en el cas dels colAlegis privats.
A la nostra comunitat autònoma, a falta de dades fiables,una
estimació xifra la despesa mínima per alumne entre les 15.000
i les 20.000 pessetes a primària i les 20.000 i les 25.000 a
secundària. A aquest desemborsament econòmic s’ha d’afegir
el cost de la resta de material escolar divers, inclòs l’esportiu, i
l’uniforme, si pertoca.
Existeixen diferents sistemes de finançació per a la gratuïtat
dels llibres de text. Molts de països de la Unió Europea han
establert la gratuïtat en aquesta matèria o subvencionen el cost
en un percentatge molt elevat. Això passa, per exemple, al
Regne Unit, Luxemburg, Holanda i Bèlgica, també a Finlàndia
i Suïssa. De la mateixa manera a Nord-Amèrica, on molts
d’estats financen aquesta gratuïtat, generalment amb el sistema
de préstec i amb greus penalitzacions en els casos de
deteriorament o pèrdua del material, com passa a Texas.
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport des del 1997
convoca unes ajudes -fins aleshores inexistents- per a
l’adquisició de llibres i material didàctic que beneficien unitats
familiars de baix nivell de renda. Un repàs de l’evolució de les
ajudes i la seva quantia ens dóna una idea de quina ha estat la
política respecte d’això. Per al curs escolar 1997-98 es
convocaren 200.000 ajudes, mentre que el present 2001-02
seran 650.000 els beneficiaris, que podran disposar d’una
subvenció de 12.500 pessetes. Els crèdits pressupostaris per a
aquest fi, incloses les ajudes a batxillerat i a FP, arriben als
11.165 milions de pessetes. Així mateix, la política de
liberalització dels descomptes en el preu dels llibres de text ha
suposat un estalvi de fins un 25% quan la compra s’ha realitzat
a les grans superfícies, amb l’abaratiment així del cost dels
llibres.
A Espanya, on l’educació està transferida a les comunitats
autònomes, algunes d’elles han duit a la pràctica aquesta
gratuïtat, almenys en els nivells obligatoris de l’ensenyament,
amb finançació parcial, progressiva i amb unes determinades
exigències que havien de complir els beneficiats, en alguns
casos; en altres, s’ha establert un sistema de préstec.
No és el moment de fixar quin seria el procediment ni
tampoc com s’establiria ni amb quins criteris, que s’haurien de
determinar. El Govern hauria d’estudiar quin model és el que
millor s’adapta a les nostres circumstàncies iproposar com faria
efectiu el dret a l’educació gratuïta.
En aquesta qüestió, com en moltes altres, és un problema de
voluntat política. Es tracta d’assenyalar entre les prioritats
educatives la gratuïtat dels llibres de text, una actuació més en
beneficid’una autèntica igualtat d’oportunitats.Així ho requeria
l’informe del Defensor del Poble del 1996, que recollia la
preocupació per “...una serie de problemas que limitan el
carácter gratuito de determinados niveles educativos...”, ientre
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ells indicava “la gratuidad de los libros de texto destinados a
enseñanzas de carácter obligatorio”.
S’ha d’afegir, a més, que no deixa de ser una ironia la
deducció per despeses en l’adquisició de llibres de text, que
figura a la Llei d’acompanyament als pressupostos d’enguany.
Deduir un poc més de 5.000 pessetes, com a mitja, en la
declaració de la renda de l’any 2002 és una mesura que fins i tot
perjudica aquells que tenen menys: aquells que no tenen
obligació de fer la declaració de l’IRPF, que són els més
necessitats, i que si opten per fer-la, els honoraris d’un
professional triplicaran l’import de la deducció fiscal.
Per últim, retardar el problema fins a l’any 2003 i aplicar-lo
abans de les eleccions no només és ajornar la qüestió, que
s’intenta resoldre de forma parcial, discriminatòria i diferida,
sinó que és una mesura electoralista.
Per totes aquestes raons el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar la gratuïtat dels llibres de text en el nivell
d’ensenyament obligatori.
Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
No hi ha democràcia sense llibertat i sense pluralisme. Però
la llibertat no es predica en abstracte, sinó que s’adjectiva. En
educació la llibertat es concreta en diversos drets, un d’ells el
dret a la lliure elecció del tipus d’educació.
Els pares, i en el seu cas els alumnes, tenen dret a triar quina
educació desitgen. És un dret que expressament ve recollit a la
Constitució, però que es deriva del principi de llibertat
d’ensenyament i que explícitament reconeixen els textos
internacionals sobre drets i llibertats. Així, la Declaració
Universal dels Drets Humans estableix que “els pares tendran
dret preferent a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar
als seus fills” (art. 26.3). O més clarament: “L’Estat (...)
respectarà eldret dels pares a assegurar aquesta educació i aquest
ensenyament conformement a les seves conviccions religioses i
filosòfiques” (art. 2 del Pacte addicional de la Convenció
Europea). La LODE, que no ha volgut reconèixer expressament
aquest dret en els termes anteriors, es limita en una perífrasi
legislativa a recollir no el dret, sinó la forma de fer-lo efectiu:
“...escollir centre docent distint dels creats pels poders públics”
(art. 4.b).
En la pràctica aquest dret per optar per la classe d’educació
que es desitja troba dificultats, que es presenten no en la

3169

manifestació de la voluntat dels pares en exercitar aquest dret,
sinó en la consecució de la plaça desitjada coma primera opció.
És clar, per altra banda, que aquesta llibertat d’elecció només és
possible on hi ha una oferta educativa plural, en molts de
municipis inexistent.
El model educatiu recollit a la Constitució té per finalitat
garantir l’efectivitat del dret a l’educació gratuïta. Hi ha un
fonament constitucionalper a la finançació pública dels centres
de titularitat privada. D’aquí l’obligació dels poders públics en
la finançació dels centres promoguts per la iniciativa social.
Aquesta obligació afecta els drets i les llibertats fonamentals
(Títol I de la Constitució), i es regula per lleis de naturalesa
orgànica (LODE, LOGSE i LOPEG). La interpretació d’aquesta
obligació ha motivat diversos recursos d’inconstitucionalitat,ja
resolts pel Tribunal Constitucional en diverses sentències.
En principi, la Llei Orgànica 8/1995, de 3 de juliol, del dret
a l’educació (BOE del 4 de juliol) només contempla la
finançació als centres privats en el nivell d’ensenyament bàsic
i obligatori (art. 47.1), però això no impedeix la finançació
d’altres nivells educatius.
La doctrina del TC respecte d’això és clara. L’alt Tribunal
sosté a la seva Sentència 77/1985, de 27 de juny, q u e : “Esa
especificación -plasmada en el art. 47.1 de la LODE- no
supone que se excluya en forma alguna toda ayuda estatal al
resto de los centros privados; esto es, a los que impartan
enseñanzas a un nivel distinto del básico” (Vid. Fundamento
Jurídico Undécimo).
L’article 27.9 de la Constitució espanyola (els poder públics
ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que
la llei estableixi) és un mandat al legislador perquè fomenti,
mitjançant ajudes econòmiques, la creació de centres docents
privats, per facilitar l’extensió de la generalitat i gratuïtat de
l’ensenyament en nivells tècnics i superiors, com a mitjà per fer
efectiu el dret a l’educació.
En altres paraules, la finançació pública pot -al nostre
entendre, ha de- destinar-se també a nivells d’ensenyament no
obligatoris: batxillerat i educació infantil. L’extensió de la
gratuïtat a la segona etapa d’educació infantil ja és un fet a
moltes comunitats autònomes; a la nostra, un precedent
important.
És clar, idò, que l’establiment del règim específic de
concerts com a via d’ajuda als centres privats que imparteixin
l’ensenyament bàsic, no suposa que s’exclogui de cap manera
tota ajuda a la resta dels centres privats, per part dels poders
públics estatals o autonòmics,per finançar nivells educatius no
obligatoris.
Aquest és, a judici del Tribunal Constitucional, el mandat al
legislador. I aquest és també elmandat al poder executiu, que ha
de complir la llei: fomentar l’extensió de la general i t a t i
gratuïtat de l’ensenyament a nivells distints de l’ensenyament
obligatori. Només així s’aconsegueix fer efectiva la llibertat
d’ensenyament, que implica la llibertat d’elecció de centre
docent.
Estendre la gratuïtat a ni vells no obligatoris ha estat una
recomanació que la UNESCO fa des de fa més d’un quart de
segle (Informe Edgar Fauré).

3170

BOPIB núm. 127 - 1 de febrer del 2002

En contra del que podria semblar, l’extensió dels concerts
educatius als nivells no obligatoris de l’ensenyament no és una
novetat. Ja ho hem assenyalat: moltes comunitats autònomes ja
ho posen en pràctica. A les Illes Balears els concerts singulars
per al batxillerat permetrien que ningú no quedàs exclòs de
cursaraquests ensenyaments en un centre d’iniciativa socialper
no disposar de mitjans econòmics.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar el batxillerat mitjançant l’establiment de concerts
singulars.
Palma, a 4 de gener del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

cura dels fills no sigui un obstacle perquè la dona accedeixi a un
lloc de feina. També, i viceversa, que el treball dels pares no
impedeixi la cura i atenció de la prole.
És una exigència social no només facilitar l’accés als serveis
sòcioassistencials i educatius a la infància, sinó també establir
altres mesures que permetin als pares l’atenció directa als seus
fills , entre d’altres el treball a temps parcial, la flexibilitat en
l’horari laboral, compaginar l’horari laboral dels pares amb
l’horari escolar dels fills, etc. En tots aquests casos, s’hauria de
dedicar una atenció preferent a les famílies nombroses, la
protecció de les quals hauria de ser una prioritat.
Encara són moltes les dificultats que la dona troba per
conciliar els àmbits de família i treball, i això podria explicar,
entre altres causes, que Espanya tengui l’índexde natalitat més
baix de tota la Unió Europea: 1,24 fills/dona segons les darreres
dades de l’Observatori Demogràfic Europeu, taxa que
impossibilita el relleu generacional. És conegut, a més,
l’anomenat “síndrome de l’ajornament”, que retarda la data del
primer naixement, mitjana que se situa a l’edat de 30 anys per
a les dones. Aques t fet, juntament amb l’envelliment de la
població, ha generat una piràmide demogràfica fins ara
desconeguda.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La protecció de la família requereix una política no només
interdepartamental, sinó també interinstitucional, que el Govern
ha d’impulsar com a promotor principal a les nostres illes. Ens
trobam davant un assumpte l’origen del qual és de naturalesa
social o, si es prefereix, sociolaboral, que requereix un
tractament de globalitat i exigeix coordinació en el
desenvolupament d’una política transversal amb actuacions
socials, laborals i educatives, entres altres.
S’ha d’advertir, no obstant això, que l’assumpte no és una
competència exclusiva del Departament d’Educació, com ja s’ha
deixat entreveure. Altres conselleries, com la de Benestar Social
o la de Treball, han de prestar la seva colAlaboració en una
política de suport integral a la família. També la iniciativa social
pot contribuir no tan sols amb la seva experiència, sinó també
amb les infraestructures actualment en funcionament.
L’antropologia social i la sociologia han estudiat els canvis
profunds en la família, substituïda en moltes de les funcions que
desenvolupava tradicionalment. La família extensa donà pas a la
família nuclear, a la parella amb poc fills -a vegades amb cap per
decisió pròpia- i a les famílies monoparentals.
Avui, i en el futur encara més, la incorporació massiva de la
dona al món laboral demana polítiques que moguin els obstacles
que impedeixen o dificulten la seva integració efectiva en el món
del treball. Això és una exigència social, però també legal, com
es deriva de la Llei de conciliació de la vida laboral i familiar,
norma que ha suposat una passa important per a una autèntica
igualtat d’oportunitats.
La presència massiva de la dona en el món laboral necessita
implementar polítiques de suport a la família. D’aquí la
responsabilitat dels governs en l’adopció de mesures perquè la

L’existència d’una forta demanda social de l’educació
infantil és una realitat que ningú no qüestiona. A les Illes
Balears aquesta demanda és molt superior a la mitjana de
l’Estat. Entre altres raons, l’elevada taxa d’ocupació femenina,
en comparació amb altres comunitats autònomes, n’és la causa
i el Govern ha de respondre a aquests requeriments socials
perquè hi està obligat. I ho ha de fer en colAlaboració amb altres
administracions, especialment els ajuntaments, amb la
coordinació d’actuacions i amb l’impuls de projectes que
satisfacin les necessitats reals detectades.
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu (BOE del 4 d’octubre), determina
en un dels seus preceptes la voluntarietat de l’educació infantil
i encomana a les administracions públiques que garanteixin la
suficiència de places (art. 7.2). També encarrega a les
administracions educatives (art. 7.3) que coordinin les places
escolars. Però la LOGSE no ho és tot. Al marge de la xarxa
educativa, la iniciativa social i també l’administració local
donen uns serveis socioassistencials a la infància que no poden
ignorar-se i que requereixen una regulació fins ara inexistent.
A la nostra comunitat autònoma la taxa d’escolarització en
el segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) és pràcticament del
cent per cent. Això ha estat possible gràcies a l’extensió dels
concerts educatius a aquesta etapa educativa, undesideratumde
la Llei Orgànica de participació, avaluació i govern dels centres
docents, i a una voluntat política del govern del PP en la
legislatura passada. No obstant això,les ratios són inadequades
perquè superen els mòduls establerts, circumstància que
òbviament no afavoreix un ensenyament amb garantia de
qualitat.
La primera constatació que s’ha de fer és que l’oferta
existent és molt escassa. Per afegitó, l’accés a una plaça de
guarderia o escola infantil, en les seves múltiples
denominacions, és difícil perquè moltes famílies no tenen els
mitjans econòmics suficients per afrontar la despesa mensual
que això ocasiona. És hora de plantejar-se una extensió de la
gratuïtat, en tot o en part i de forma progressiva, a la primera
etapa d’educació infantil (0-3 anys).
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A la nostra comunitat autònoma la demanda d’educació
infantil i d’altres serveis a la infància ha crescut de forma molt
accentuada en els darrers tres anys, i continuarà augmentant per
l’increment de la natalitat i la immigració. Aquesta és la previsió.
D’aquí la necessitat que aquests centres, més socioassistencials
que educatius, reuneixin els requisits mínims per al seu
funcionament si volem una atenció de qualitat a la infància.
És prioritari que els nins de les famílies més desfavorides, on
resideix en risc de les taxes més altes de fracàs escolar, puguin
ser atesos en les millors condicions i en els primers anys de la
infància. Per altra part, és en els primers anys de vida on s’ha
d’actuar per aconseguir els millors resultats en una política
d’igualtat d’oportunitats.
Per tot això, el Govern ha d’impuls ar un pla per donar
resposta a allò que ja comença a ser un autèntic clamor social. I
ho ha de fer com més prest millor i en colAlaboració amb la resta
de les administracions i amb la iniciativa privada.
Per tot això exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei:
1. El Parlament insta el Govern a l’elaboració d’un pla integral
de suport a la família que contemplarà, entres altres aspectes:
a) Actuacions per a la millora dels serveis socioassistencials
i educatius a la primera infància.
b) Mesures de caràcter social, laboral i educatiu.

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
El març del 2002 farà dos-cents anys de la firma dels tractats
d’Amiens. Fruit d’aquest acord entre les potències europees,
Gran Bretanya accedia a evacuarles seves tropes dels ports i les
illes de la Mediterrània que ocupava fins llavors. Aquest fet
afectava directament Espanya.
El 16 de juny del 1802 es reunien a l’explanada del Castell
de Sant Felip les tropes britàniques i espanyoles per procedir al
canvi de banderes, moment pel qual Menorca tornava a la
corona espanyola.
Hi ha tot un conjunt d’entitats ciutadanes i administracions
públiques que, a través del Consorci Civicomilitar, preparen un
grapat d’iniciatives, sobretot culturals, per tal de commemorar
aquests fets de gran rellevància per a la història de Menorca.
El Ple de l’Ajuntament d’Es Castell va aprovar, per
unanimitat, declarar l’any 2002 com a “Any Amiens”, per tal de
commemorar aquest fet històric i demostrar així que el record
i la memòria històrica perviuen i mereixen recordats per tothom.
Atesa l’exposició anterior, el Grup Popular creu important
que el Govern de les Illes Balears s’afegeixi als actes i a les
declaracions institucionals per tal de commemorar elbicentenari
del Tractat d’Amiens pel qual l’illa de Menorca es va reintegrar
a Espanya.

2. El Govern remetrà el pla integral de suport a la família al
Parlament per a la seva aprovació.
Palma, a 10 de gener del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José María González i Ortea.
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És així que presentam la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adherir-se a la declaració de l’any 2002 com a “Any
Amiens”, aprovada per unanimitat de tots els partits de
l’Ajuntament d’es Castell, per tal de commemorar els fets
històrics que es varen desenvolupar a Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a organitzar els actes culturals i institucionals adients
per tal de commemorar els fets històrics ressenyats.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 21 de gener del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
El portaveu:
José María González i Ortea..

Ordre de Publicació
RGE núm. 207/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió del Govern de les Illes Balears a l'any "AMIENS"
proclamat per l'Ajuntament d'es Castell, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 307/02. (Mesa de 30
de gener del 2002).

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

A)
RGE núm. 163/02, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Consellera de Salut
i Consum.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència,que solAlicita la compareixença de l'Hble.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió d'Assumptes
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Socials, per tal d'informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a
aquesta comunitat autònoma de les funcions i serveis de
l'Institut Nacional de la Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
142/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero,del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada
de les preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat:
*RGE núm. 2401/01, relativa a estudi sobre instalAlacions
culturals a les Illes Balears (BOPIB núm. 95, de dia 25 de
maig del 2001).
*RGE núm. 4129/01, relativa a execució del nou alberg
juvenil a Menorca (BOPIB núm. 116, de dia 9 de novembre del
2001).

Ordre de Publicació
A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3587/01, 3588/01,
3589/01, 3590/01, 3591/01, 3592/01, 3593/01 i 3594/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
133/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. Guillem Camps i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les
preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat i publicades al BOPIB núm.
109, de dia 5 d'octubre del 2001:

*RGE núm. 4328/01, relativa a projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears
(BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre del 2001).
*RGE núm. 4329/01, relativa a arxiu i museu de l'educació
a les Illes Balears (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).
*RGE núm. 4330/01, relativa a situació dels acords
Govern-Consell Insular de Menorca per compartir espais en el
Museu de Menorca (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGE núm. 3587/01, relativa a garantia de futur de
l'empresa CATISA.
*RGE núm. 3588/01, relativa a ajudes donades a l'empresa
CATISA.

Ordre de Publicació
*RGE núm. 3589/01, rel ativa a millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears.
*RGE núm. 3590/01, relativa a noves indústries de
reciclatge i energies alternatives.
*RGE núm. 3591/01, relativa a inici de les obres
d'electrificació rural Pla Verd.
*RGE núm. 3592/01, relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals.
*RGE núm. 3593/01, relativa a inversions per potenciar la
indústria agroalimentària de Menorca.

C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
2211/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
183/02, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença de referència, de
l'Hble. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
l'elaboració del projecte de llei municipal i de règim local de
les Illes Balears, la qual fou publicada al BOPIB núm. 93, de
dia 11 de maig del 2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGE núm. 3594/01, relativa a pla d'ús d'aigües depurades
per a reg agrícola.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
B)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
2401/01, 4129/01, 4328/01, 4329/01 i 4330/01.

Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència reguladora de la tramitació en el
Ple dels convenis.
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Resolució de Presidència
Presentat pel Govern de les Illes Balears el projecte de
conveni per a la constitució de l’Institut Ramon Llull, als efectes
prevists a l’article 17.1 de l’Estatut d’Autonomia, per ésser
signat amb la Generalitat de Catalunya, atès que no existeix
p recepte reglamentari que reguli la tramitació d’aques t a
iniciativa i, atès que es necessari d’acord amb el que preveu
l’article 31.2 del Reglament de la Cambra de dictar una
Resolució, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l'establert per l'article esmentat,
dicta la següent
Resolució:
1) Quan el Govern de les Illes Balears solAliciti del Parlament
d’acord amb el que preveu l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia,
l’aprovació de convenis per a la gestió i prestació de serveis
propis amb altres comunitats autònomes, així com convenis de
colAlaboració o cooperació, serà necessari que es presentin
conjuntament amb el conveni, els antecedents necessaris per a
pronunciar-se’n.
2) Rebut al Parlament el projecte de conveni, la Mesa
n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
3) El debat d’aquesta iniciativa es farà a plenari d’acord amb
les normes previstes per al debat de totalitat.
4) El debat començarà amb la presentació que un membre del
Govern faci d’aquesta iniciativa sense limitació de temps.
5) Els grups parlamentaris podran intervenir en un torn a
favor o un en contra per un temps de 15 minuts, o bé fixar la
seva posició per un temps de 10 minuts.
6) El Govern podrà contestar als grups de forma conjunta o
individual. Desprès de la rèplica dels grups, la contrarèplica del
Govern tancarà el debat.
7) Acabat el debat, el president sotmetrà a una sola votació
el projecte de conveni als efectes de possibilitar-ne l’aprovació
i, si pertoca, la signatura.
8) El president del Parlament comunicarà al president de les
Illes Balears l’acord pres pel plenari i n’ordenarà la publicació
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Junta del Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, es donà per assabentada del
contingut de l' escrit RGE núm. 235/02, presentat per la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el
qual es comunica la dimissió del Sr. Gabriel Tous i Bauzá i la
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incorporació i elecció del Sr. Jaume Riera i Pou, com a nou
secretari de la Junta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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