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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre del 2002, s'aprovaren les Resolucions
relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 25 d'octubre del 2002
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

"1. Atès que la família és la institució més valorada per la
majoria de ciutadans de les Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a:

a) Millorar el benestar de les famílies, especialment les que
tenen major nombre de fills i amb persones majors al seu
càrrec.
b) Donar suport  a la maternitat i la paternitat i la conciliació
de la vida familiar i laboral amb polítiques específiques.
c) Donar suport  especialment als casos conflictius i de risc.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
III Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones que
impliqui horitzontalment totes les Conselleries donant
compliment al compromís assumit per tots els Estats i Regions
de la Unió Europea, en el tractat d'Amsterdam del 1999,
identificant i reconeixent les desigualtats socials entre els
gèneres i proposant  polítiques actives concretes perquè els
homes i les dones obtenguin el mateix benefici de totes les
decisions, les accions i els projectes polítics. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els museus les biblioteques i els arxius
gestionats pel Govern de les Illes Balears comptin amb un pla
de gestió bianual per a cada un d'ells, on s'especifiquin els
objectius, les  actuacions i els compliments de les tasques a
desenvolupar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebaixar les taxes dels ports que són competència de
la comunitat autònoma per tal d'evitar greuges comparatius amb
la resta de ports competència de l'Estat .

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
polítiques encaminades a prevenir, atendre i eradicar la
drogodependència.

6. El Parlament  de les Illes Balears constata que s'han
d'aprofitar més de 58.000 milions de pessetes del conveni signat
entre l'administració de l'Estat i l'Autonòmica per tal de millorar
la nostra deteriorada xarxa de carreteres.

7. El Parlament de les Illes Balears crearà, en un termini no
superior a un mes, una Ponència d'estudi de Reforma de
l'Estatut. L'objectiu d'aquesta reforma serà capacitar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per assolir el màxim
sostre d'autogovern que permet l'ordenament jurídic vigent,
inclosa la policia autonòmica.

8. El Parlament de les Illes Balears constata l'existència d'una
situació de paràlisi i de retrocés en el desenvolupament
autonòmic, del qual són un clar exponent tant la legislació
estatal que lamina les competències estatutàries, com
l'obstrucció reiterada al traspàs de serveis pendents.

9. El Parlament de les Illes Balears constata que per al necessari
increment de les cotes actuals d'autogovern cal instar el Govern
de l'Estat a:

a) Fer efectiva la transferència de totes les competències i
els serveis pendents i atribuïts a la comunitat autònoma pel
vigent Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
b) Obtenir mitjançant l'aplicació de l'article 150.2 de la
Constitució espanyola, les matèries susceptibles d'ésser
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d'una manera permanent.
c) Modificar les lleis estatals de caràcter bàsic que limiten
l'autogovern.
d) Assegurar la presència i la participació directa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els òrgans i les
institucions de la Unió Europea.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar
la identitat cultural i lingüística, i afavorir a l'ensems la
integració de la gent nouvinguda a les nostres illes. 

11. El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar la
importància que es mereix al transport públic:

a) Insta el Govern de l'Estat a declarar obligacions de servei
públic les connexions aèries entre les illes i entre les illes i
la península i a finançar-les en els termes legalment
establerts, per tal que quedin garantits freqüències
suficients i preus raonables.
b) Insta el Govern de les Illes Balears a equiparar les taxes
dels ports competència del Govern amb els de competència
de l'Estat.
c) Insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la
millora del transport  ferroviari incrementant les freqüències
de les línies ja existents.

12. El Parlament de les Illes Balears, per tal de mantenir
l'autonomia financera dels ajuntaments, insta el Govern de
l'Estat:

a) Que la reforma de la llei d'hisendes locals no suposi, en
cap cas, una pèrdua de recursos als ajuntaments.
b) Que redueixi el pagament dels imposts estatals per les
corporacions locals.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar l'accés lliure i gratuït de la gent usuària de
la xarxa d'internet a l'edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
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finançament de les infraestructures i els serveis de transport, i
en particular:

a) A dedicar els fons prevists en el  Conveni de Carreteres
al finançament de les infraestructures viàries estratègiques
prioritzades per les institucions competents de la Comunitat
Autònoma (Govern de les Illes Balears i consells insulars).
b) A cofinançar, en un mínim d’un 50%, les inversions
ferroviàries, incloent-hi la seva expansió a les illes que avui
no en disposen, que programi i financiï el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.
c) A colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i millora de serveis
prevists al Pla de transport  per carretera de les Illes Balears.
d) A incrementar el descompte del preu dels bitllets als
passatgers residents fins al 50%, tant en el trànsit aeri com
marítim i tant als viatges interinsulars, com en els enllaços
amb la península.
e) A incrementar la quantitat dedicada a subvencionar el
transport  de mercaderies fins a arribar al 2003 als 6 milions
d’euros, atès que la quantitat actual és insuficient.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè doni compliment a l’establert a l’article 32 de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes
Balears i, en colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears,
analitzi les especials circumstàncies del mercat laboral a les Illes
Balears i adopti mesures que permetin una major atenció a la
problemàtica dels treballadors fixos discontinus –amb especial
atenció als de “jornada irregular”-, els quals presenten
p eculiaritats pròpies i específiques no comparables amb altres
comunitats autònomes.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a:

a) Cobrir totes les vacants existents als cossos i forces de
seguretat de l’Estat a les Balears.
b) Actualitzar la plantilla dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat turística de
les Illes.
c) Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.
d) Homologar les retribucions del personal dels cossos i
forces de seguretat, equiparant-los amb els que reben a les
Illes Canàries.
e) Elaborar un pla especial per a les zones turístiques i posar
en marxa el Servei d’atenció al turista, ja existent a Madrid,
Barcelona i Las Palmas, a les Illes Balears.
f) Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els
cossos i forces de seguretat de l’Estat i les policies locals
de les Balears.
g) Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en
compte el cost afegit que per a les hisendes municipals
suposen els serveis extraordinaris que han de realitzar les
policies locals, destinats a cobrir incidents que per falta de
mitjans no poden atendre les forces i cossos de seguretat
de l’Estat.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a desbloquejar l’actual paràlisi que afecta  la relació
amb el Govern de les Illes Balears per tal de no continuar

perjudicant els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes i permetre
l’acompliment de les lleis 54/97 (del sector elèctric), 34/98
(d’hidrocarburs) així com la llei 30/98, de Règim Especial  per a
les Illes Balears, en especial pel que fa referència a les següents
infraestructures: el gasoducte d’interconnexió entre la
península i les illes i l’oleoducte d’interconnexió del Port de
Maó amb la zona reservada per emmagatzematge de
combustibles per a Menorca.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir un procés de diàleg amb totes les forces
polítiques amb la finalitat de crear el marc normatiu adequat per
impulsar la creació d’una policia autonòmica.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol perquè, com a conseqüència de la supressió parcial
de l’impost d’activitats econòmiques, i en compliment de
l’establert per l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, estableixi fórmules de
compensació adequades a favor de les entitats locals que evitin
una minva de recursos que puguin posar en perill la prestació
de serveis per part  de les corporacions locals. A la vegada
també insta el Govern de l’Estat Espanyol perquè dissenyi un
nou model de finançament de les Corporacions Locals que
incrementi significativament els recursos estatals que
actualment es destinen a aquestes administracions.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a promoure els canvis legislatius necessaris per tal
que el Senat esdevengui l’autèntica cambra de representació
territorial. I que de manera urgent reguli la participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.

21. El Parlament de les Illes Balears celebra que en la tramitació
al Congrés de Diputats del Decret 5/2002 de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección del desempleo,
s'hagi decidit retornar les prestacions als treballadors fixos
discontinus. Així mateix, insta el Govern de l'estat a constituir
de manera immediata la comissió prevista a l' article 32 del REB
i a adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis als
treballadors afectats per la vigència del Decret.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dotar de mitjans humans i materials suficients  la Inspecció de
Treball de les Illes Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat  a
prendre les mesures adients per millorar el finançament dels
ajuntaments, de tal manera que aquests puguin respondre a les
noves necessitats que es plantegen per millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes dels seus municipis. Aquestes mesures
s'hauran de consensuar amb la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri de Foment
a retirar els plans directors dels aeroports de les Illes Balears i
a acordar la gestió d'aquests amb el Govern de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dur endavant les modificacions legislatives necessàries que
permetin l'accés als descomptes de viatges per residència als
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ciutadans i ciutadanes de les Balears, independentment del seu
origen.

26. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la via
diplomàtica és la manera de resoldre els conflictes
internacionals i rebutja l'ús de la força militar per a imposar la
dominació d'un país sobre altres. En aquest sentit, insta el
Govern de l'Estat que treballi per a trobar una solució
diplomàtica a la crisi d'Iraq  en el marc de les Nacions Unides,
que tracti d'evitar l'atac del EEUU a aqueix país.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
augmentar els recursos humans i materials de l'INEM a les
Balears que permeti el compliment de les seves competències
amb criteris de màxim servei als ciutadans demandants de
prestacions per desocupació, donades les característiques
específiques del mercat de treball de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
fer un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries de totes
les forces democràtiques en la lluita contra el terrorisme, tot i
respectant les diferents concepcions, cercant els plantejaments
coincidents que puguin ajudar a acabar amb aquesta lacra
terrorista.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears que, en l'àmbit de les seves
respectives competències, realitzin les gestions necessàries per
tal que en el termini més curt possible dotin adequadament les
places dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de la
Policia Local.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, estableixi els
mecanismes perquè en el termini més curt possible es liquidin
de manera satisfactòria els expedients d'expropiació pendents
derivats de la construcció de carreteres.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, iniciï el
procés conduent a l'aprovació de la Llei de Capitalitat de la
ciutat de Palma.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, solucioni de
manera definitiva i urgent el finançament del trot balear i de les
seves activitats relacionades, especialment l'àmbit agrícola i
ramader.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, iniciï els
tràmits conduents a la reforma de l'Estatut d'Autonomia en el
sentit d'igualar la nostra Comunitat Autònoma a les que la
Constitució denominava comunitats històriques.

34. El Parlament de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves
competències, promourà l'inici dels tràmits conduents a
l'adequació del Senat a la realitat territorial i plurinacional de
l'Estat.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri del Foment
del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears perquè
facin les gestions al seu abast per tal d’assolir rebaixes en les
taxes que s’apliquen als passatgers i mercaderies de la línia
entre Formentera i Eivissa, i en especial a fer efectives les
previsions establertes a la llei de Règim Especial de les Illes
Balears.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació dels Serveis de Defensa de la Competència
de les Illes Balears, d’acord amb el previst a la llei 1/2002, de 21
de febrer, de Coordinació de les Competències de l’Estat i les
Comunitats Autònomes en matèria de Defensa de la
Competència.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament els projectes que
desenvolupen les conclusions a les quals va arribar la comissió
mixta Govern- Consell- Ajuntament- Ministeri que estudià la
situació sanitària a Formentera.

A la seu del Parlament, 25 d'octubre del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3648/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de distribució dels malalts mentals
crònics als pisos de Palma. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del
2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3645/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncies formulades pel servei
de traumatologia de la Fundació Hospital de Manacor. (BOPIB
158 de 18 d'octubre del 2002).
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Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3641/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a investigació i estudis. (BOPIB 158 de 18
d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3646/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antonio Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris emprats pel Consell de
Govern per atorgar les ajudes destinades a carreteres. (BOPIB
158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3647/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació dels criteris pels
quals la Fundació Illesport ha atorgat subvencions als equips
d'elit. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3649/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quants professionals del sector han visitat
la fira Hàbitat 2002. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3642/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a implantació d'empreses al Parc Bit. (BOPIB
158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3650/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents. (BOPIB 158 de 18
d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3643/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a preus dels bitllets d'avió.
(BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3644/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rectificació del Reial Decret
5/2002. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3539/02, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Fundació
Francisco Franco. (BOPIB 157 d'11 d'octubre del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 3129/02,  del Grup Parlamentari Popular al
Projecte de llei  RGE núm 2557/02, de cooperatives de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 151 de 6 d'octubre del 2002).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'octubre del 2002, rebutjà les propostes de resolució 1-9, 12-24,
26-28, 30-34, 36-62 i 64-87 de les presentades amb el RGE núm.
3664/02 pel Grup Parlamentari Popular, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 159 de 25 d'octubre del 2002).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, rebutjà la Moció RGE núm. 3520/02, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió dels residus sòlids
urbans de Mallorca. (BOPIB núm. 157 d'11 d'octubre del 2002).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'octubre del 2002, rebutjà la Moció RGE núm. 3609/02, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 158 de 18 d'octubre del
2002).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional relativa al fenomen de la

immigració.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre del 2002, assumí per unanimitat la declaració
institucional següent:

"El Parlament de les Illes Balears, davant el protagonisme
que està assolint el fenomen de la immigració i els seus efectes
sobre el conjunt de la societat illenca, i atesa la necessitat
d'afavorir un debat rigorós i responsable en relació amb aquest

tema, per part  de les forces polítiques i agents socials de la
nostra comunitat, vol expressar la seva posició de manera
inequívoca al voltant dels següents punts:

1. La immigració és un fenomen social que afecta de manera
general el conjunt de les societats occidentals avançades, en
darrera instància, respon a l'aspiració irrenunciable de les
persones per cercar un futur millor i, en conseqüència, és un
dret de tots els éssers humans sense més limitacions que les
que fixa la legalitat vigent.

2. Les Illes Balears han rebut durant els darrers anys un
important flux migratori que, a diferència d'altres comunitats, té
un important component de ciutadans peninsulars i d'altres
països de la Unió Europea. Aquest flux immigratori és l'efecte
i no la causa de la nostra dinàmica econòmica.

3. Les societats receptores d'immigrants, com és el cas de
Balears, tenen l'obligació d'establir mecanismes d'integració
reals, efectius, respectuosos amb la diversitat cultural o
religiosa i que permetin que els immigrants puguin formar part,
de manera normalitzada, de la societat balear, entesa com un
cos social obert i plural. Aquesta integració només es pot fer
des del respecte escrupolós i irrenunciable al marc normatiu
vigent i als principis que inspiren el nostre ordenament jurídic.

4. És essencial que la defensa d'un model econòmic sostenible
i de la pròpia identitat no derivi cap a posicions xenòfobes que
poden deteriorar greument el clima de convivència necessari
per al desenvolupament harmoniós de la societat illenca. En
aquest sentit, és obligació dels poders públics de la nostra
comunitat garantir, d'acord amb la legalitat vigent uns serveis
de qualitat educatius, sanitaris i socials per a tots els ciutadans
i ciutadanes que viuen i treballen a les Illes Balears, sense cap
tipus de discriminació per raons de raça, religió o cultura. De la
mateixa manera, els nouvinguts han de respectar la nostra
cultura, els valors democràtics de la nostra societat, la
tolerància, la igualtat de sexes i, en general, els drets i llibertats
fonamentals continguts a la Constitució.

5. La comunitat balear, com a societat avançada, només pot
créixer i consolidar-se si adopta la generositat responsable com
a element diferenciador en relació amb altres sistemes,
pensaments o credos polítics fonamentats en l'explosió i
l'egoisme social.

6. En conseqüència, els grups polítics representats en aquest
Parlament de les Illes Balears demanen als poders públics
illencs que arbitrin solucions realistes en relació amb el
fenomen de la immigració, amb l'objectiu irrenunciable de
facilitar la integració harmònica dels nouvinguts en la nostra
realitat social, cultural i lingüística, garantint en tot moment els
seus legítims drets com a ciutadans i exigint el compliment dels
seus deures com a membres que són de la nostra comunitat a
tots els efectes."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 3651/02.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'octubre del 2002, atès l'escrit RGE núm. 3705/02, presentat
pel Govern de les Illes Balears, quedà ajornada la pregunta de
referència, presentada per la diputada Hble. Sra. Maria Salom i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a designació de les
Balears com a regió europea de l'any, publicada en el BOPIB
núm. 158, de 18 d'octubre d'enguany. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 2002, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3729/02, de cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.

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'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
18 de novembre, a les 14  hores.

Palma, a 30 d'octubre 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 4
d'octubre del 2002, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

6. Aprovació del Projecte de llei de cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Economia,
Comerç i Indústria, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.

Segon. Trametre l'esmentat projecte de llei al Parlament de les
Illes Balears, d'acord amb l'article 112 del Reglament de la
Cambra."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt  Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 4 d'octubre del 2002.

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

A)
PROJECTE DE LLEI DE CAMBRES OFICIALS DE

COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera, i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Menorca han contribuït decisivament
al desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears amb
multitud d’iniciatives fructíferes que ocupen un lloc destacat en
la història econòmica contemporània d’aquesta comunitat
autònoma.

Després d’una recent i breu etapa de relativa crisi cameral,
motivada per l’adaptació d’aquelles velles corporacions de dret
públic als nous temps de clara vocació democràtica i de
progressiva internacionalització de l’economia, la Llei bàsica
3/1993, de 22 de març, de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació assigna a aquestes corporacions de dret
públic una sèrie de funcions importants  que exerceixen amb
caràcter públic administratiu, i regula el compliment eficaç del
recurs cameral permanent, que les cambres han de dedicar
preponderantment a finançar el denominat Pla cameral de
promoció de les exportacions i a les activitats de formació
empresarial. Aquesta llei bàsica serveix per a rellançar l’activitat
de les cambres i perquè aquestes ocupin el lloc social que els
correspon en aquesta etapa que s’obre amb el nou segle.

A hores d’ara és necessari que la legislació autonòmica
balear desenvolupi aquesta normativa bàsica, a fi de culminar
l’impuls renovador que ha suposat  per a aquestes corporacions
la Llei bàsica. I aquesta és la finalitat de la dita llei, que s’ha
dictat sobre la base del que disposa l’article 11.15 de la Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció que hi ha en la
Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, que disposa el següent:

“En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si és el cas, en
els termes que aquesta estableixi, correspon a la comunitat
autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i
l’execució de les següents matèries:
Corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals.”

La llei ofereix una regulació de les cambres en la qual el
primer principi informant és el principi de llibertat i els seus
corolAlaris d’autoresponsabilitat, que han de regir l’organització
i l’activitat de les entitats camerals. Així, la llei concedeix una
gran llibertat d’organització i d’acció a les cambres, i evita molt
acuradament encotillar-les en motlles rígids i intervencionistes,
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la funció real dels quals és, al final, ofegar la societat civil amb
una burocratització molesta.

La llibertat d’organització cameral es posa en relleu en
multitud d’aspectes.

Abans que res, establertes poques regles imperatives sobre
l’organització cameral en la legislació bàsica estatal i en aquesta
llei, el Reglament de règim interior amb què cada cambra ha de
dotar-se passa a ser la norma orgànica fonamental.

Ara bé, en relació amb aquesta llibertat d’acció, s’ha
d’assenyalar que el segon principi informant que estructura
l’articulat d’aquesta llei és el d’assegurar que les cambres
oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears
compleixen efectivament les funcions que la legislació bàsica i
aquesta llei els assignen, i més si es té en compte que per al
compliment d’aquestes funcions la legislació bàsica regula el
recurs cameral permanent com a exacció parafiscal que tots els
electors de la cambra estan obligats a pagar. 

Per això, es dota la conselleria competent en matèria de
comerç dels mecanismes de tutela necessaris. 

Capítol I
Principis generals

Article 1
Objecte

Aquesta llei té com a objecte la regulació, en el marc de la
legislació bàsica, de les cambres de comerç, indústria i
navegació de les Illes Balears. 

Article 2 
Règim jurídic

1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears s'han de regir pel que disposen aquesta llei i la
normativa de desplegament, pel que estableix la Llei bàsica
3/1993, de 22 de març, de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació, i pel seu Reglament de règim interior. 

2. Amb caràcter supletori, i en tot  allò que no preveu l'apartat
anterior, els és aplicable la legislació que fa referència a
l'estructura i al funcionament de les administracions públiques
quan sigui concordant amb la seva naturalesa i les seves
finalitats.

3. La contractació i el règim patrimonial es regeixen pel dret
privat. No obstant això, en els supòsits de delegació de
funcions públiques de les administracions, l’acord de delegació
pot  fixar un altre règim diferent de contractació per al
desenvolupament de la funció delegada, sempre que aquest
règim específic de contractació sigui imposat per l’ordenament
vigent.

Article 3
Naturalesa

Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears són corporacions de dret públic amb personalitat

jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves
finalitats, i es configuren com a òrgans consultius i de
colAlaboració amb les administracions públiques, sense
detriment dels interessos privats que persegueixen. La seva
estructura i el seu funcionament han de ser democràtics.

Article 4
Finalitats 

Les cambres tenen com a finalitats la representació, la
promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la
indústria i la navegació, i la prestació de serveis a les empreses
que exerceixen aquestes activitats, sense perjudici de la llibertat
sindical i d'associació empresarial i de les actuacions d'altres
organitzacions que es constitueixin legalment. 

Article 5
Àmbit territorial, delegacions i oficines

1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears han de tenir, com a mínim, àmbit insular, i han
d’exercir les competències en l’àmbit territorial respectiu.

2. Les cambres poden establir delegacions territorials i oficines
si així ho preveuen els reglaments de règim interior respectius.

3. Les delegacions i les oficines s’han d’establir preferentment
a les poblacions amb més importància mercantil, industrial o
naviliera de la circumscripció de la cambra.

Capítol II
Funcions i relacions de col Alaboració

Article 6
Funcions

1. Correspon a les cambres oficials de comerç, indústria i
navegació, a més de les funcions a què fa referència la
legislació bàsica, l'exercici de les funcions següents:

a) Ser òrgan d'assessorament de les administracions
públiques i, en especial, de l'Administració de la comunitat
autònoma i de les administracions territorials de les Illes
Balears, per al desenvolupament dels sectors econòmics
presents a la realitat balear.

b) Proposar al Govern de l'Estat, a través del ministeri
corresponent, al Govern de les Illes Balears, a través de la
conselleria competent en matèria de comerç, o als consells
insulars, les reformes o les mesures que creguin necessàries
o convenients per al foment del comerç, la indústria, la
navegació i els serveis.

c) Informar sobre els projectes de normes sorgits de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que afectin
directament els interessos generals dels sectors econòmics
presents a la realitat balear, en els casos i amb l'abast que
l'ordenament jurídic determini.

d) Recopilar els costums i els usos normatius mercantils,
com també les pràctiques i els usos dels negocis, i
expedir-ne certificats sobre l'existència.
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e) Desenvolupar activitats de suport i d'estímul al comerç
exterior, especialment a l'exportació, i auxiliar i fomentar la
presència dels productes i serveis balears, especialment els
turístics, a l'exterior, mitjançant la participació en l'elaboració
i l’execució del Pla cameral de promoció de les exportacions
regulat en la legislació bàsica.

f) Expedir certificats d'origen i altres certificats relacionats
amb el trànsit mercantil, nacional i internacional, en els
supòsits prevists en la normativa vigent.

g) ColAlaborar amb els programes públics d'ajuts a les
empreses en els termes que s'estableixin en cada cas, com
també gestionar serveis públics relacionats amb aquestes
empreses quan la gestió correspongui a l'Administració de
l’Estat, a l’autonòmica o a les territorials de les Illes Balears.

h) Dur a terme un cens públic de totes les empreses, com
també dels establiments, delegacions i agències que
posseeixen, establerts a la seva demarcació.

i) Exercir funcions d'arbitratge mercantil, nacional i
internacional, d'acord amb el que estableix la legislació
vigent.

j) Elaborar estadístiques dels sectors econòmics presents a
la realitat balear i fer les enquestes d'avaluació i els estudis
necessaris que permetin conèixer la situació dels diferents
sectors, amb subjecció al que disposa la Llei sobre funció
estadística pública i altres disposicions aplicables.

k) Promoure l'organització de fires i congressos i
cooperar-hi. 

l) Difondre i donar formació no reglada referent a l'empresa.

m) Fomentar la normalització lingüística en l’àmbit del
comerç, la indústria i la navegació.

n) Crear i administrar llotges de contractació i borses de
subcontractació, com també borses de franquícies.

o) ColAlaborar amb l'Administració autonòmica i amb les
administracions territorials de les Illes Balears en relació
amb la localització industrial i comercial.

p) Patrocinar i fer publicitat genèrica sobre els diferents
sectors econòmics presents a la realitat balear.

q) Dur a terme estudis, informes i enquestes de caràcter
econòmic i mercantil; difondre'n, si és el cas, la
documentació o la informació resultant, i fer publicacions
d'utilitat per als interessos generals dels sectors econòmics
presents a la realitat balear.

r) Fomentar el desenvolupament de la investigació aplicada,
la qualitat, el disseny i la productivitat.

s) Fomentar la transparència del mercat i cooperar en la
informació de preus i productes.

t) Fomentar les noves tecnologies.

u) Fomentar i donar suport  a la creació de noves empreses.

2. Les cambres han de colAlaborar, tècnicament i
econòmicament, amb una tercera part del rendiment de l’exacció
que recau sobre les quotes de l’impost de societats del recurs
cameral permanent:

1) En la gestió de la formació pràctica als centres de feina,
que està inclosa en els ensenyaments de formació
professional reglada, especialment en la selecció i
l’homologació dels centres de feina i les empreses, en la
designació de tutors de l'alumnat i en el control de
l’acompliment de la programació.

2) En els programes de formació permanent establerts per
les empreses, per centres docents públics o privats i per les
administracions públiques competents, i coordinar-los amb
programes de les mateixes cambres. 

3. Les cambres poden dur a terme qualsevol tipus d’activitats
que, d'alguna manera, contribueixin a la defensa, al suport o al
foment dels sectors econòmics presents a la realitat balear, o
que siguin d’utilitat per al desenvolupament de les finalita ts
indicades i, especialment, establir serveis d’informació i
assessorament empresarial. 

Article 7
Delegació de competències

1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears poden desenvolupar qualsevol competència de
naturalesa publicoadministrativa que sigui compatible amb la
naturalesa i les funcions que l’Administració de l’Estat o de la
comunitat autònoma o les administracions territorials de les
Illes Balears els delegui expressament. 

2. L'acte de delegació ha de delimitar les competències o les
funcions a les quals fa referència, les facultats concretes que es
deleguen, les condicions específiques per exercir-les i els
mitjans de control que es reserva l'Administració delegant. Així
mateix, la delegació de competències i la revocació s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La delegació de competències requereix l’acceptació prèvia
de la cambra o de les cambres.

4. Les resolucions administratives que s’adopten per delegació
han d’indicar expressament aquesta circumstància i s’han de
considerar dictades per l’Administració delegant.

5. La delegació és revocable en qualsevol moment per
l’Administració delegant, a  iniciativa pròpia o a petició de la
cambra o de les cambres. 

Article 8
Encomana de gestió

1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència de l’Administració de l’Estat, de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les administracions
territorials de les Illes Balears es pot encomanar expressament
a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
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Illes Balears, per raons d’eficàcia o si no es tenen els mitjans
tècnics idonis per desenvolupar-les.

2. L'encomana de gestió s'ha de formalitzar mitjançant un
conveni entre l'Administració i la cambra oficial o les cambres
oficials, el qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i on s'ha de fer constar l'activitat o les activitats objecte
d'encomana, el termini de vigència, la naturalesa i l'abast de la
gestió encomanada i, si és el cas, els mitjans econòmics que
ambdues parts hi habiliten.

3. Les activitats encomanades a les cambres han de ser
compatibles amb la seva naturalesa i les seves funcions.

4. L'encomana de gestió no suposa la cessió de la titularitat de
la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i
és responsabilitat de l’Administració autonòmica dictar els
actes o les resolucions de caràcter jurídic que habiliten la
concreta activitat material objecte de l'encomana.

Article 9
Convenis de col Alaboració

1. Per al desenvolupament de les seves funcions, i amb
l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de
comerç, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de
les Illes Balears poden subscriure convenis de colAlaboració
amb altres cambres espanyoles i estrangeres per tal d’auxiliar-se
mútuament, a fi d’utilitzar-ne els recursos més adequadament.

2. Les autoritzacions a què fa referència l’apartat anterior només
es poden denegar pel fet que el conveni de què es tracti no
sigui conforme a les finalitats de la cambra, i s’entenen
atorgades si en el termini d’un mes comptador des de l’entrada
de la solAlicitud en el registre de la conselleria competent en
matèria de comerç, aquesta no s’hi ha pronunciat.

Article 10
Participació a entitats

1. Per al desenvolupament de les seves funcions, i amb
l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de
comerç, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de
les Illes Balears poden promoure tota classe d’associacions,
fundacions i societats civils o mercantils, així com participar-hi.

2. L’autorització només es pot denegar pel fet que la
participació projectada no sigui conforme a les finalitats de la
cambra, i s’ha d’entendre produïda si en el termini d’un mes
comptador des de l’entrada de la solAlicitud en el registre de la
conselleria competent en matèria de comerç, aquesta no s’hi ha
pronunciat.

Capítol III
Organització

Article 11
Òrgans necessaris i facultatius

1. Són òrgans de govern de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació de les Illes Balears:

a) el Ple

b) el Comitè Executiu
c) el president

2. La conselleria competent en matèria de comerç ha de designar
un representant, que ha de ser convocat a totes les reunions
del Ple de les cambres en les mateixes condicions que els seus
membres, i que ha de gaudir de la facultat d'intervenir, amb veu
i sense vot, en les deliberacions. 

3. Els reglaments de règim interior poden crear i regular altres
òrgans complementaris dels necessaris i altres càrrecs de
direcció, sense que hi hagi cap minva de les competències
legals dels òrgans necessaris.

Article 12
El Ple

1. El Ple és l'òrgan suprem de govern i de representació de les
cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes
Balears, i ha d'estar compost per dos tipus de vocals:

a) Vocals elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i
secret, entre tots els electors de la cambra, classificats en
grups. El nombre d'aquests vocals s'ha de determinar en el
reglament de règim interior, i no pot ser inferior a deu ni
superior a seixanta.

b) Vocals elegits pels vocals anteriors, entre persones
físiques de prestigi reconegut en la vida empresarial dins la
circumscripció de la cambra, proposades per les
organitzacions empresarials, alhora que int ersectorials i
territorials, més representatives. El nombre d'aquests vocals
ha d’equivaler al quinze per cent dels assenyalats en el
paràgraf anterior. Si aquest percentatge no dóna un nombre
enter, s'ha d’agafar el nombre enter superior.

2. El mandat de tots els vocals del Ple és de quatre anys, i la
condició de membres és indelegable. 

3. A la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera, el nombre de vocals residents
a Eivissa i Formentera ha de representar, com a mínim, un
catorze per cent dels membres del Ple. Si aquest percentatge no
dóna un nombre enter, s'ha d'elegir el nombre enter superior.

4. L'estructura i la composició del Ple, quant a la distribució per
grups, es pot revisar i actualitzar cada quatre anys. Per a
aquesta actualització s'han de tenir en compte les variables
relacionades amb els diferents sectors econòmics de les Illes i,
en concret, els censos de l’epígraf de l’impost sobre activitats
econòmiques, el nombre de treballadors de cada sector i la
distribució sectorial del producte interior brut.

5. Ha d’assistir a les sessions del Ple, amb veu i sense vot, el
secretari general de la cambra, que ha d’actuar, també, com a
secretari del Ple. 

Article 13
El Comitè Executiu

1. El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió,
administració i proposta de la cambra i està format, en els
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termes fixats en el Reglament de règim interior, pel president,
el/s vicepresident/s que es determinin, el tresorer i els membres
del Ple que es determinin. El nombre de membres del Comitè
Executiu no pot ser superior a onze.

2. Ha d'assistir a les sessions del Comitè Executiu, amb veu i
sense vot, el secretari general de la cambra, que ha d'actuar,
també, com a secretari del Comitè Executiu.
3. És competència del Comitè Executiu la presa de consideració
i resolució de qualsevol assumpte que no correspongui a cap
altre òrgan cameral. 

Article 14
El president

1. El president, que ha de ser elegit pel Ple d’entre els seus
membres en la forma que determini el Reglament de règim
interior, exerceix la representació de la cambra, la presidència de
tots els òrgans colAlegiats i és el responsable de l'execució dels
acords. En cas d'empat en el si del Ple o del Comitè Executiu, el
president té vot de qualitat.

2. La durada del seu mandat és de quatre anys, sempre que
mantengui la condició de vocal del Ple.

Article 15
Pèrdua de la condició de membre del Ple i del Comitè Executiu

1. La condició de membre del Ple i del Comitè Executiu es perd,
a més de per l'acabament del mandat: 

a) Quan per circumstàncies sobrevingudes, hi deixi de
concórrer algun requisit necessari d'elegibilitat previst
legalment. 
b) Per falta injustificada d'assistència a les sessions del Ple
o del Comitè Executiu, respectivament, durant tres vegades
a l'any, sense perjudici del tràmit d'audiència davant el Ple.
c) Per dimissió i renúncia, com també per qualsevol causa
que l'incapaciti per al desenvolupament del càrrec. 
d) Per defunció o per extinció de la persona jurídica.
e) Per resolució administrativa o judicial ferma, que n'anulAli
l'elecció o la proclamació com a candidat.
f) Per no haver-ne pres possessió dins el termini atorgat
reglamentàriament per a aquesta finalitat.  
g) En el supòsit  de persona jurídica, la condició de membre
del Comitè Executiu i de president es perd si la persona
jurídica canvia la persona física que era la seva representant
en el moment de l’elecció com a membre del Comitè Executiu
o com a president.

2. Independentment de l'acabament normal dels mandats, el
president i els càrrecs del Comitè Executiu poden cessar: 

a) Per pèrdua de la condició de membre del Ple. 
b) Per acord del Ple, de conformitat amb la forma i els
requisits que s'estableixin reglamentàriament. 
c) Per renúncia que no impliqui la pèrdua de la condició de
vocal del Ple.

Article 16
Provisió de vacants

1. Les vacants produïdes en el Ple per defunció, dimissió o
renúncia, com també per qualsevol de les causes que
incapaciten per al desenvolupament del càrrec, s'han de proveir
mitjançant els suplents corresponents. El procediment per a la
provisió de vacants s'ha de determinar reglamentàriament.

2. Les persones elegides per ocupar vacants ho són només pel
temps que queda per complir el mandat de la persona a qui
substitueixen. 

Article 17
El secretari general

1. Cada cambra ha de tenir un secretari general amb veu i sense
vot, el nomenament del qual, havent-ne fet prèviament la
convocatòria pública de la vacant, així com el cessament,
correspon al Ple de la corporació per acord motivat, adoptat
com a mínim per la meitat més un dels seus membres.

2. El secretari general ha de vetllar per la legalitat dels acords
dels òrgans de govern, i ha d’exercir totes les funcions
executives que expressament li atribueixi el Reglament de règim
interior.

3. El secretari general ha d'exercir les funcions amb imparcialitat
i amb submissió a la legalitat. Per desenvolupar-les gaudeix
d'autonomia funcional. La comissió de faltes molt greus,
d'acord amb la normativa autonòmica en matèria de funció
pública, pot  comportar-ne la destitució, i és competència del
Ple, mitjançant acord motivat, adoptat per la meitat més un dels
seus membres, apreciar-ho.

4. El Reglament de règim interior ha de determinar la forma i els
supòsits en què el secretari general ha de ser substituït per
absència temporal, vacant o malaltia. 

Article 18
Càrrecs de direcció

1. Els reglaments de règim interior, amb subjecció a la normativa
laboral especial,  poden crear i regular altres òrgans
complementaris dels ant eriors, així com els càrrecs de direcció
necessaris.

2. És competència del Ple el nomenament i el cessament, per
acord motivat adoptat per majoria absoluta dels seus membres,
dels titulars dels càrrecs de direcció prevists, si és el cas, en el
Reglament de règim interior. 

Article 19
Règim del personal

Tot el personal al servei de les cambres ha de quedar
subjecte al dret laboral, sense perjudici del que estableix la
disposició transitòria vuitena de la Llei bàsica.
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Capítol IV
Funcionament

Article 20
Reglament de règim interior

1. Cada cambra ha de tenir el seu Reglament de règim interior,
el projecte del qual l'ha d'elaborar i aprovar per majoria absoluta
el Ple de la cambra.

2. El projecte de Reglament de règim interior s'ha de trametre a
la conselleria competent en matèria de comerç, que s'ha de
pronunciar sobre la seva aprovació definitiva, si pertoca, i pot
p roposar-ne també la modificació, amb indicació, en aquest
supòsit , dels motius que la justifiquen. En especial, ha de
vetllar perquè la distribució dels vocals del Ple en grups
s’adeqüi als criteris recollits en aquesta llei.

3. El Reglament de règim interior, una vegada que l'hagi aprovat
la conselleria, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

4. Per a la modificació del Reglament de règim interior s'han
d'observar els mateixos tràmits que per aprovar-lo.

5. En el Reglament de règim interior, amb subjecció plena al que
disposen aquesta llei i el seu desplegament reglamentari, hi han
de constar, entre altres extrems, l'estructura del Ple, el nombre
i la forma d'elecció dels membres del Comitè Executiu i, en
general, les normes de funcionament dels seus òrgans de
govern i el règim del personal al servei de la cambra. 

Capítol V
Règim electoral

Article 21
Règim jurídic

1. Tenen dret electoral actiu i passiu en les cambres respectives
de comerç, indústria i navegació les persones naturals i
jurídiques inscrites en el darrer cens vigent en el moment de la
convocatòria.

2. Per a l'exercici del dret al sufragi actiu i passiu, tant en nom
propi com en representació de persones jurídiques, es requereix
l'edat i la capacitat fixades en la legislació electoral general
vigent. 

3. El sistema electoral de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'ha de regir pel que disposen aquesta llei, la normativa
que la desplegui i la Llei bàsica estatal.

4. Amb caràcter supletori, i en allò que hi sigui aplicable, s 'ha
d'atenir-se al que disposa la legislació electoral general.

Article 22
Electors 

1. Les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres,
que exerceixen activitats comercials, industrials o navilieres en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
incloses en l'article 6 de la Llei bàsica estatal 3/1993, de 22 de

març, tenen la condició d'electors de les cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears en la
circumscripció on tenguin establiments, delegacions o
agències.

2. S'entén que una persona natural o jurídica exerceix una
activitat de les incloses en l’apartat anterior quan per aquesta
raó és subjecta a l'impos t sobre activitats econòmiques o al
tribut que el substitueix.

Article 23
Requisits per ser elector i elegible

1. Els candidats a vocals del Ple, tant els elegits pels electors
com els proposats per les organitzacions empresarials, a més de
complir els requisits per ser electors, han de tenir la nacionalitat
espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, han de
portar, com a mínim, dos anys d'exercici en l'activitat empresarial
en territori de la Unió Europea, i no han de trobar-se en
descobert en el pagament del recurs cameral permanent.

2. Per ser candidat a formar part  del Ple és necessari, a més,
estar inclòs en el cens electoral del grup pel qual s'opta. 

3. Les persones d'una altra nacionalitat poden ser-ne
candidates d'acord amb el principi de reciprocitat, sempre que
compleixin els altres requisits exigits en el paràgraf anterior.

Article 24
Cens electoral

1. El cens electoral de les cambres oficials de comerç, indústria
i navegació de les Illes Balears ha de comprendre tots els
electors, classificats per grups d'acord amb la importància
relativa i el pes de cadascun dels sectors en el conjunt de
l'economia de les Illes. No obstant això, aquest criteri s'ha
d'articular de manera que s'asseguri la representació adequada
en el Ple dels sectors tradicionals de l'economia balear i
l'homogeneïtat dels grups.

2. Partint d'aquests criteris, el Reglament de règim interior de
cada cambra ha de distribuir els vocals del Ple en els grups que
consideri necessaris.

3. El Comitè Executiu ha de formar i ha de revisar el cens amb
referència a l'1 de gener, i n'ha de trametre una còpia
actualitzada a la conselleria competent en matèria de comerç.

4. La conselleria competent en matèria de comerç, mitjançant
una convocatòria electoral, ha de determinar, a proposta de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera, els grups electorals en els quals
s’estableixi la representació mínima de vocals residents a
Eivissa i Formentera prevista en l’article 12.3 d’aquesta llei. 

Article 25
Procediment electoral

1. La conselleria competent en matèria de comerç, una vegada
determinada l'obertura del procés electoral, ha de convocar les
eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de les Illes Balears.
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2. El Reglament de règim interior ha de regular la composició i
les funcions de la Junta Electoral, que ha de garantir, en tot cas,
una actuació independent i eficaç. 

Article 26
Govern de la cambra durant el procés electoral

1. Els òrgans de govern de les cambres han de continuar en
l'exercici de les seves funcions, pel que fa als assumptes de
tràmit, des de la data de convocatòria de les eleccions i fins a la
constitució dels nous plens o, si és el cas, fins a la designació
d'una comissió gestora.

2. En cap cas no es consideren assumpte de tràmit les
atribucions següents:

a) L'adopció d'acords que impliquen endeutament de la
corporació o que en suposen la integració, la participació o
la promoció en associacions o fundacions, societats civils
o mercantils relacionades amb les seves funcions.
b) La declaració i la provisió de vacants a qualsevol dels
seus òrgans de govern.
c) L'aprovació dels projectes de pressuposts ordinaris i
extraordinaris i l’aprovació de les liquidacions, així com
tampoc l'adopció d'acords en matèria de gestió econòmica,
adquisició, alienació o disposició de béns mobles o
immobles, si no estan prevists en els seus pressuposts. 

Capítol VI
Règim econòmic

Article 27
Finançament

Per al finançament de les seves activitats, les cambres
oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears
disposen dels ingressos següents:

a) El rendiment dels conceptes integrats en el denominat
recurs cameral permanent, d'acord amb el que determina la
legislació bàsica.
b) Els ingressos obtinguts pels serveis que presten i, en
general, per l'exercici de les activitats que fan.
c) Els productes, les rendes i els increments del patrimoni
que tenen.
d) Les aportacions voluntàries dels electors.
e) Les subvencions, les herències, els llegats o els donatius
que poden rebre.
f) Els ingressos procedents de les operacions de crèdit que
facin.
g) Qualssevol altres que els puguin atribuir per llei, en virtut
de conveni o per qualsevol altre procediment, de
conformitat amb l'ordenament jurídic.

Article 28
Administració i disposició del patrimoni cameral

1. En el marc de les disposicions pressupostàries, les cambres
han d'administrar i han de disposar del patrimoni que tenen, i
poden alienar, gravar i adquirir béns, com també concertar
operacions de crèdit.

2. No obstant això, les cambres no poden gravar el patrimoni
que tenen a fi de garantir un deute aliè, excepte per avalar la
concessió de préstecs per a l’estudi o altres anàlegs.
 
Article 29
Comptabilitat

Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears han de dur una comptabilitat ordenada i adequada
a les seves necessitats, que permeti un seguiment cronològic
de totes les operacions que fan.

Article 30
El pressupost

1. L'activitat financera de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació està sotmesa al règim de pressupos ts  i
comptabilitat, per la qual cosa la seva estructura pressupostària
i comptable s'ha de sotmetre als principis que conté la
normativa reguladora de la hisenda pública de les Illes Balears.

2. Abans de l'1 de novembre de cada any, el Ple de cada cambra
ha d'aprovar, a proposta del Comitè Executiu, el projecte de
pressupost ordinari per a l'exercici següent.

3. En el projecte de pressupost ordinari s'hi han de consignar
tots els ingressos que es preveuen liquidar i les obligacions
que com a màxim es poden reconèixer en l'exercici.

4. Una vegada que el Ple l'hagi aprovat, el projecte de
pressupost ordinari s'ha d'elevar, en el termini dels deu dies
següents, a la conselleria competent en matèria de comerç, que
l'ha d'aprovar o que ha de denegar-ne motivadament
l'aprovació, segons s'adeqüi o no a l'ordenament jurídic i,
especialment, a les normes dictades per l'Administració
autonòmica. En cas de denegació, l'Administració ha de
suggerir les vies de reparació que cregui pertinents.

5. En tot  cas, se’n pot  denegar l'aprovació si el pressupost
presenta un dèficit.

6. Les cambres poden elaborar pressuposts extraordinaris per
a la realització d'obres i serveis no inclosos en els pressuposts
ordinaris, els quals han d'aprovar el Ple i, posteriorment, la
conselleria competent en matèria de comerç.

7. Les aprovacions a què es refereixen els apartats 4 i 6 d’aquest
article s’han d’entendre produïdes si en el termini de dos mesos
comptadors des de l’entrada de la solAlicitud en el registre de la
conselleria competent en matèria de comerç, aquesta no ha
dictat ni ha notificat cap resolució expressa sobre el projecte de
pressupost ordinari o extraordinari.

Article 31
La liquidació del pressupost

1. Abans de l'1 d'abril de cada any, el Comitè Executiu ha
d'elaborar el projecte de compte de liquidació del pressupost
ordinari de l'any anterior i el de balanç de situació a 31 de
desembre de l'any anterior.
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2. El projecte de compte de liquidació i el de balanç són
verificats per un auditor de comptes independent elegit
lliurement pel Ple, que n'ha d'emetre l'informe corresponent
abans de l'1 de juny.

3. El Ple de la cambra ha de discutir el projecte de compte de
liquidació i el de balanç abans de l'1 de juliol.

4. El projecte de compte de liquidació i el de balanç aprovats pel
Ple i l'informe d'auditoria s'han d'elevar, en els deu dies
següents, a l'aprovació de la conselleria competent en matèria
de comerç, que ha d'aprovar el compte de liquidació del balanç
o que ha de denegar-ne motivadament l'aprovació, segons
s'adeqüi o no a l'ordenament jurídic i, especialment, a les
instruccions dictades per l'Administració autonòmica. En cas de
denegació, l'Administració ha de suggerir les vies de reparació
que cregui pertinents.

5. La liquidació dels pressuposts extraordinaris també requereix
un informe d'auditoria, l’aprovació del Ple i l’aprovació
posterior de la conselleria competent en matèria de comerç.

6. Les aprovacions a què es refereixen els apartats 4 i 5 d’aquest
article s’han d’entendre produïdes si en el termini de dos mesos
comptadors des de l’entrada de la solAlicitud en el registre de la
conselleria competent en matèria de comerç, aquesta no ha
dictat ni ha notificat cap resolució expressa sobre el compte de
liquidació i de balanç ordinaris o extraordinaris.

Article 32
Normes comptables i pressupostàries

1. La comptabilitat, els pressuposts ordinaris i extraordinaris i
la liquidació, els balanços i els informes d’auditoria s’han
d’ajustar a les normes que hagi aprovat l’Administració
autonòmica per elaborar-los.

2. Aquestes instruccions han de vetllar molt especialment pel
compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la Llei
bàsica.

3. En el procés d’elaboració d’aquestes normes s'han d'escoltar
les cambres.

Article 33
Conveni cameral de les Illes Balears

1. Per llei de la comunitat autònoma es pot elevar l’alíquota
cameral prevista en l’apartat a) de l’article 12.1 de la Llei bàsica
fins al màxim que recull aquesta norma.

2. Així mateix, es pot establir que la recaptació obtinguda com
a conseqüència de l’elevació regulada en l’apartat anterior es
destini a funcions de caràct er públic i administratiu de les
cambres de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.
Aquestes funcions s’han de determinar en el Conveni cameral
de les Illes Balears subscrit entre les cambres i l’Administració
de la comunitat autònoma. 

Capítol VII
Tutela i recursos

Article 34
Tutela

1. La funció de tutela comprèn l'exercici de les potestats
administratives d'aprovació, fiscalització, resolució de recursos,
suspensió i dissolució a què fa referència aquesta llei.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de comerç
exercir la tutela sobre les cambres de la comunitat autònoma. 

Article 35
Reclamacions i recursos

1. Les resolucions de les cambres dictades en l'exercici de les
seves competències de naturalesa pública administrativa, com
també les que n’afecten el règim electoral, es poden recórrer
mitjançant un recurs d'alçada davant el conseller o la consellera
titular de la conselleria competent. La resolució d'aquest recurs
exhaureix la via administrativa, i s'hi pot  interposar, en contra,
un recurs contenciós administratiu.

2. Les liquidacions i la resta d'actes relatius a la gestió i la
recaptació del recurs cameral permanent són susceptibles de
reclamació economicoadministrativa.

3. Les actuacions de la cambra en l'àmbit laboral, civil o en
altres àmbits s'han de dilucidar davant els jutjats i els tribunals
competents. 

4. Contra les resolucions de suspensió i dissolució dels òrgans
de govern de les cambres, dictades per la conselleria competent
en matèria de comerç, s’hi pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant l'òrgan jurisdiccional corresponent. 

5. Contra els acords adoptats per les juntes electorals durant el
procés electoral, en l'exercici de les seves funcions, i contra els
acords de les cambres respecte a reclamacions sobre el cens
electoral, s’hi pot  interposar un recurs d'alçada davant la
conselleria competent en matèria de comerç. La resolució
d'aquest recurs exhaureix la via administrativa, i s'hi pot
interposar un recurs contenciós administratiu. 

6. Les actuacions de les cambres i, singularment, les
relacionades amb el desenvolupament i l'establiment dels
serveis mínims obligatoris, poden ser objecte de queixa o de
reclamació, per part  dels electors, davant la conselleria
competent en matèria de comerç. 

Article 36
Suspensió i dissolució dels òrgans de govern

1. La conselleria competent en matèria de comerç pot suspendre
l'activitat dels òrgans de govern de les cambres, en el cas que
s’hi produeixin transgressions greus o reiterades de
l'ordenament jurídic vigent o impossibilitat manifesta i
degudament acreditada de funcionament, amb l'audiència prèvia
dels òrgans afectats.
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2. L'acord de suspensió ha de determinar-ne el termini de
durada, que no pot  excedir de tres mesos, així com l'òrgan que
ha de tenir a càrrec seu la gestió dels interessos de l'òrgan
suspès durant aquest període.

3. Si havent transcorregut el termini de suspensió subsisteixen
els motius que hi donaren lloc, la conselleria competent en
matèria de comerç, amb l'audiència prèvia a l'òrgan interessat,
ha de proposar al Consell de Govern la dissolució de l'òrgan de
govern suspès, així com la convocatòria de noves eleccions, en
el cas de dissolució del Ple. 

Disposició addicional primera
Cambres existents

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears radiquen la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, l’àmbit territorial de la qual és constituït per les illes
de Mallorca, Eivissa, Formentera i adjacents, i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, l’àmbit territorial
de la qual és constituït per les illes de Menorca i adjacents. 

Disposició addicional segona
Segregació

1. De la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera se’n poden segregar les illes
d’Eivissa i Formentera, i crear-se així la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera o de les
illes Pitiüses.

2. La segregació només és possible si l’entitat resultant compta
amb recursos suficients per a l’acompliment satisfactori de les
seves funcions.

3. El procediment de segregació, que ha de tramitar la
conselleria competent en matèria de comerç, s’ha d’iniciar per
solAlicitud unànime dels membres del Ple de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
que tenguin la residència a Eivissa i Formentera.

4. En el si del procés de segregació, la conselleria competent en
matèria de comerç ha de comprovar la suficiència de recursos
de la cambra, i s'ha d'escoltar la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.

5. La creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera o de les illes Pitiüses s’ha de fer per
decret del Govern de les Illes Balears, el qual ha de contenir el
seu Reglament de règim interior.

6. Una vegada publicat el decret a què fa referència l’apartat
anterior, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca té un termini de sis mesos per reformar el seu
Reglament de règim interior.

7. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa
i Formentera o de les illes Pitiüses pot  integrar-se a la de
Mallorca seguint els tràmits de la disposició addicional
següent.

8. En el cas que, en virtut del que disposa la disposició
addicional següent, es creï la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de les Illes Balears, només és possible la
segregació de l’illa de Menorca i la de les illes d’Eivissa i
Formentera, i s’han de complir els requisits i els tràmits recollits
en els apartats anteriors. No obstant això, la solAlicitud de
segregació l'han de fer més de la meitat dels contribuents que
hagin de formar el cos electoral de la cambra projectada, i que
en representin, com a mínim, el cinquanta per cent de les
quotes.

Disposició addicional tercera
Integració

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Menorca es pot integrar a la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera i, si així
ho fa, l’entitat resultant s'ha d’anomenar Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de les Illes Balears.

2. El procediment d’integració, que ha de tramitar la conselleria
competent en matèria de comerç, s’ha d’iniciar per acords dels
plens d’ambdues cambres, adoptat  el de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
per una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, i el
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Menorca per una de quatre cinquenes parts dels seus membres.

3. La creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
les Illes Balears s’ha de fer per decret del Govern de les Illes
Balears, el qual ha de contenir el seu Reglament de règim
interior.

4. En cas que, en virtut del que disposa la disposició addicional
anterior, les illes d’Eivissa i Formentera s’hagin segregat de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca
només es pot  integrar, complint els requisits i els tràmits
regulats en els apartats anteriors, a la de Mallorca, i donar lloc
així a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca
i Menorca. 

Disposició transitòria primera
Adequació dels reglaments de règim interior

En el termini de sis mesos des que hagi entrat en vigor la
normativa a què es refereix l’article 21.3 d’aquesta llei, les
cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes
Balears han d’adaptar els seus reglaments actuals de règim
interior al contingut d’aquesta llei.

Disposició transitòria segona
Personal

Al personal que presti serveis ininterrompudament a les
cambres de comerç de la comunitat autònoma de les Illes
Balears des de l'entrada en vigor de la Llei bàsica 3/1993, de 22
de març, de cambres oficials de comerç, indústria i navegació,
li és aplicable el que disposa la disposició transitòria vuitena
d'aquesta mateixa llei. 
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Disposició transitòria tercera
Continuïtat dels òrgans de govern actuals

Els òrgans de govern actuals de les cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears han de
continuar amb les seves funcions fins a la fi del seu mandat.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions de la comunitat
autònoma de rang igual o inferior que s'oposin a les previsions
d'aquesta llei.

Disposició final primera
Normes de desplegament

Es faculta el Govern de les Illes Balears per tal que dicti les
disposicions que siguin necessàries per a l'aplicació i el
desplegament d'aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, 4 d’octubre de 2002.
El conseller d’Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 2002, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes
Balears.

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 de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 18 de novembre, a les 14 hores.

Palma, a 30 d'octubre 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 18
d'octubre del 2002, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

12. Aprovació del Projecte de llei de museus de les Illes
Balears.

A proposta del conseller d'Educació i Cultura, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de museus de les Illes
Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei del
Govern de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt  Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 18 d'octubre del 2002.

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

B)
PROJECTE DE LLEI DE MUSEUS DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La paraula museu -del llatí museum i del grec mouseion (lloc
de contemplació o cases de les muses)- ha descrit diferents
espais i ha tingut diverses significacions fins a l’actualitat.
Però, segurament, la definició més escaient és la de
l'International Council of Museums (1974): “una institució
permanent, sense finalitat lucrativa, al servei de la societat i del
seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix,
conserva, investiga, comunica i exhibeix per a fins d’estudi,
educació i de fruïció, testimonis materials de l’home i el seu
entorn”.

A fi i efecte de dotar d’una base jurídica que permeti el
desenvolupament d’una activitat museística a les Illes Balears
com a oferta cultural al servei de la societat, amb dimensions
diverses referides al coneixement, l’estudi, la investigació, la
conservació i el gaudi dels béns patrimonials que, al llarg de la
història, han configurat un conjunt d’elements materials que
constitueixen una part  essencial de la idiosincràsia dels pobles
de les Illes Balears, es du a terme la promulgació de la Llei de
museus de les Illes Balears.

L'opció legislativa elegida, una llei del Parlament, és de la
mateixa natura i rang que la que han assumit ja altres
comunitats autònomes com són Andalusia (1984), Aragó
(1986), Castella i Lleó (1994), Catalunya (1990), Madrid (1999) i
Múrcia (1996), enfront de l'opció reglamentària escollida per
altres comunitats. Aquesta via constitueix una opció necessària
i convenient alhora. Necessària, entre altres raons, perquè
empara drets dels ciutadans, perquè regula una activitat amb
implicacions socioculturals remarcables i perquè preveu un
règim sancionador. Convenient perquè, pel fet d'originar-se al
Parlament de les Illes Balears, es dóna un rang adequat a
aquesta matèria i s’hi impliquen totes les administracions
públiques. Finalment, el patrimoni museístic i les colAleccions
museogràfiques de les Illes Balears, com un testimoni més i
fonamental de la nostra història i del nostre art, amb una norma
d’aquest rang poden gaudir d’una protecció adequada i d’una
ordenació que procuri un control en el sorgiment i, més
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específicament, en el reconeixement i la promoció dels museus
i les colAleccions museogràfiques de les Illes Balears.

A aquest efecte, la Llei es proposa, en exercici de les
competències exclusives que té la comunitat autònoma de les
Illes Balears, d'acord amb els punts 20 i 21 de l’article 10 de
l’Estatut d’autonomia i amb l’article 149.1.28 de la Constitució
espanyola.

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de
les Illes Balears fa referència als museus i a alguns aspectes
bàsics de la seva regulació. D'altra banda, aquesta llei es
proposa de ser-ne complement i, alhora, donar plenitud a
l'ordenament jurídic sobre la matèria, tant des del punt de vista
conceptual com organitzatiu, de gestió o de planificació. 

La Llei pretén ésser exponent de la nova concepció de
museu com a institució adreçada no tan sols a la defensa i
difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, sinó també a
l’estudi i promoció del seu futur, en el vessant més ampli que
pugui adoptar el concepte cultura, i en les seves diverses
formes d’expressió. Igualment, pretén fomentar la cooperació
entre l’activitat pública i la privada, i la planificació en matèria
museística, tot  incrementant les possibilitats d’ampliar l’interès
per la cultura en qualitat de bé inherent a la persona i al conjunt
social.

La Llei parteix de dos conceptes fonamentals definitoris per
ordenar l'actuació administrativa i l'acció de foment: el de museu
i el de colAlecció museogràfica (segons la definició tècnica i
històrica procedent de les ciències socials). En ambdós casos
tenen rellevància conceptual dues característiques: a) els
testimonis amb valor històric, artístic, científic o cultural en
general i, b) el compliment d'una finalitat pública, en estar
oberts a la visita, a la investigació, a l’estudi i al gaudi social de
la cultura.

Es desenvolupen a la Llei accions, per part de les
administracions públiques, de foment de la cultura i d'algunes
de les seves expressions més valuoses (la colAlecció i el museu).
La Llei fonamenta aquestes actuacions en el reconeixement
públic de la institució museística concreta, independentment de
la seva creació i sense perjudici de la titularitat.

La Llei parteix del respecte de les competències en matèria
de cultura de les diferents administracions de les Illes Balears.
Així, doncs, els consells insulars són els màxims responsables
i articuladors de la política museística dins cada una de les illes,
mentre el Govern de les Illes Balears exerceix les tasques de
coordinació i de promoció d’activitats conjuntes. 

D'altra banda, el reconeixement dels museus de les IIles
Balears com un equipament d'alta qualitat té conseqüències
importants, tant pel que fa al registre administratiu i públic com
a les accions de promoció i impuls que han de conduir a una
millora palesa i continuada dels museus i de les colAleccions
museogràfiques de les Illes Balears.

S'organitza així a les Illes Balears la Xarxa de Museus de
Mallorca, la Xarxa de Museus de Menorca i la Xarxa de Museus
d’Eivissa i Formentera, sota la base de la voluntarietat de
l'adscripció del museu o de la colAlecció museogràfica, amb

independència de la seva titularitat, i s'estableixen uns drets i
unes obligacions pròpies de l'activitat museística i cultural. Es
crea, així mateix, un òrgan colAlegiat, la Junta Interinsular de
Museus, a fi i efecte de facilitar la coordinació entre les diverses
administracions competents en aquesta matèria

L’articulat de la Llei s’estructura en 6 títols, 2 disposicions
addicionals i 2 de finals. El títol I, de disposicions generals; el
títol II, referit al reconeixement dels museus i colAleccions; el
títol III, sobre les xarxes insulars de museus  de les Illes Balears,
amb normativa de base sobre la integració, el registre, el règim
d’adquisició preferent i la gestió; el títol IV, pel que fa a
l’actuació administrativa, on es regulen uns criteris generals
sobre política museística; el títol V, sobre les competències de
les administracions públiques, i el títol VI, que estableix el règim
sancionador específic per a aquesta matèria, de forma que quedi
garantida la màxima protecció possible.

En resum, la Llei vol aconseguir que els museus siguin
instruments de promoció cultural actius, institucions
conservadores, investigadores i difusores de l’expressió de la
riquesa cultural colAlectiva dels pobles de les Illes Balears.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. Constitueixen l’objecte d’aquesta llei:

a) L’establiment d’un marc normatiu adient per a la creació,
el reconeixement i la gestió eficaç dels museus i de les
colAleccions estables de les Illes Balears.
b) L’ordenació d’un sistema museístic basat en xarxes
d’àmbit insular i presidit pels principis de coordinació i
colAlaboració.
c) La defensa i promoció del patrimoni museístic com a
garantia del dret dels ciutadans a accedir, en condicions
d’igualtat, a la cultura i a l’educació.

2. Aquesta llei és aplicable als centres situats a les Illes Balears
que siguin reconeguts com a museus o com a colAleccions
museogràfiques.

Article 2
Concepte i funcions del museu

1. Als efectes d’aquesta llei, els museus són institucions de
caràcter permanent, sense ànim de lucre, oberts al públic, que
adquireixen, reuneixen, conserven, investiguen, promocionen
i exhibeixen per a fins d’estudi, d’instrucció pública, de caràcter
lúdic i de contemplació, conjunts i/o colAleccions de béns de
valor històric, artístic, arqueològic, historicoindustrial,
paleontològic, etnològic, antropològic, científic, tècnic o de
qualsevulla altra naturalesa cultural.

2. Podran tenir la consideració de museus aquells espais i
monuments que contenguin valors històrics, arqueològics,
ecològics, industrials, etnogràfics o culturals, com també els
seus centres d’interpretació, que reuneixin, conservin i
difonguin conjunts de béns culturals i compleixin, quant a les
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finalitats de conservació i de difusió, les prescripcions
derivades d’aquesta llei.

3. Son centres d’interpretació els espais, oberts al públic,
vinculats a llocs i monuments, que, comptant amb els elements
necessaris d’infraestructures i recursos humans, poden
proporcionar a la ciutadania les claus per a la comprensió dels
seus valors culturals.

4. Són funcions dels museus:

a)  La conservació, l’inventari, la catalogació, la restauració
i l’exhibició ordenada dels béns culturals i de les
colAleccions al seu abast.
b)  La investigació en l’àmbit dels seu béns i colAleccions,
de les seves especialitats i del seu entorn cultural.
c)  L’organització periòdica d’exposicions i activitats
científiques, d’estudi i divulgatives, d’acord amb la
naturalesa del museu.
d)  L’elaboració i la publicació de monografies i catàlegs
dels seus fons, i la promoció d’aquestes publicacions.
e)  El desenvolupament d’activitats didàctiques educatives
i activitats de difusió cultural, en relació amb els seus fons.
f)  Qualsevol altra que reglamentàriament o per llei
específica se’ls encomani.

Article 3
Concepte de col Alecció museogràfica

S’entén per colAleccions museogràfiques, als efectes
d'aquesta llei, els conjunts estables de béns mobles amb
rellevància o valor cultural, tècnic o científic conservats per una
persona física o jurídica que, sense reunir les condicions
pròpies del museu establertes per aquesta llei, s’exposen al
públic per a la seva contemplació de forma permanent, coherent
i ordenada.

Article 4
Aplicabilitat de la legislació de patrimoni històric

Les determinacions d’aquesta llei són compatibles amb
l’aplicació de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni
històric de les Illes Balears pel que fa al règim general de
protecció de béns integrants del patrimoni cultural, béns
d’interès cultural i béns catalogats.

TÍTOL II
RÈGIM COMÚ DE RECONEIXEMENT DELS MUSEUS I

COLALECCIONS

Article 5
Reconeixement

1. Els museus i colAleccions museogràfiques seran reconeguts
i acreditats per l’administració competent segons el
procediment regulat en aquesta llei.

2. Per al seu reconeixement als efectes prevists en aquesta llei,
els museus han de reunir, com a mínim, els requisits següents:

a) Disposar d’un pla director del centre museístic. 

b) Béns mobles i/o colAleccions suficients i adequats a
l’àmbit i objectius del museu i al seu projecte museogràfic.
c) Immoble adequat destinat a seu del museu amb caràcter
permanent.
d) Pressupost i personal suficient que en garanteixi el
funcionament.
e) Direcció, conservació i manteniment a càrrec de personal
qualificat, la formació i coneixements del qual s’ajusti als
continguts del museu.
f) Inventari dels fons. 
g) Exposició ordenada de les colAleccions.
h) Fons accessibles per a la investigació, la consulta,
l’ensenyament, la divulgació i el gaudi públic.
i) Horari de visita pública.
j) Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus
fons.
k) Organització d’activitats per a la difusió i el coneixement
dels seus fons.
l) Estatuts o normes d’organització i govern.

3. Per al reconeixement de les colAleccions museogràfiques als
efectes prevists en aquesta llei, s’exigiran els requisits
següents:

a)  Exposició permanent, coherent i ordenada de béns i/o
colAleccions.
b)  Inventari dels fons.
c)  Obertura al públic amb caràcter fix, continuat o periòdic.
d)  Mesures de seguretat adequades i suficients per als
seus fons.
e)  Mesures d’accessibilitat per facilitar la investigació i la
consulta dels seus fons. 

4. Els museus i colAleccions museogràfiques de titularitat de
l’Estat situats a les Illes Balears i que siguin gestionats per
administracions públiques de les Illes Balears, obtindran
automàticament el reconeixement als efectes d’aquesta llei,
sense perjudici del conveni de gestió, si és el cas.

Article 6
Procediment

1. L’administració competent, d’ofici o a instància de part
interessada, pot  iniciar el procediment per al reconeixement del
museu o de la colAlecció museogràfica, acreditant la titularitat
dels béns o objectes dipositats i el compliment dels requisits
establerts.

2. El reconeixement de museus i colAleccions museogràfiques,
als efectes d'aquesta llei, així com la revocació si és el cas, s'ha
de fer mitjançant resolució de l’òrgan competent en la matèria,
després de la tramitació del procediment corresponent.

3. S’han d'incorporar a l’expedient els informes tècnics
necessaris acreditatius de la concurrència de tots els requisits
establerts.

4. La resolució ha d'establir un camp temàtic i, si escau, el marc
geogràfic en funció dels fons, objectius, programació i de
l’àmbit d’actuació del museu o de la colAlecció museogràfica i
ha d'incloure la denominació pública que s’autoritza.
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5. Reglamentàriament s’ha d'establir el termini màxim per a la
resolució i per a la notificació subsegüent. En cas de silenci
administratiu, s’entendrà que la resolució té efectes
desestimatoris.

6. Als museus i colAleccions museogràfiques inscrits en el
registre se’ls lliurarà l’acreditació de la inscripció i la resolució
es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Aquells centres que no obtenguin l'autorització pertinent, no
podran utilitzar el nom de museu o colAlecció museogràfica. 

Article 7
Titularitat

1. Els museus i les colAleccions poden ésser de titularitat
pública o privada.

2. Als efectes d’aquesta llei, els museus i colAleccions es
classifiquen, segons la seva titularitat en:

a) Museus de titularitat estatal gestionats per la comunitat
autònoma.
b) Museus i colAleccions de titularitat o gestió dels consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
c) Museus o colAleccions de titularitat municipal.
d) Museus o colAleccions de titularitat privada. 

Article 8
Creació de museus o de colAleccions museogràfiques de les
administracions públiques

1. La creació de museus o de colAleccions museogràfiques
públics a les Illes Balears s'ha de dur a terme per acord de
l’òrgan titular. 

2. En la disposició o resolució de creació d’aquests museus
s'han de definir els seus objectius, se n'ha de fixar el camp
temàtic, relacionant els seus fons inicials, i s’ha d'establir
l’estructura bàsica dels serveis i les instalAlacions amb què han
de comptar.

3. S’han de complir els requisits mínims i els tràmits establerts
en aquesta llei per al reconeixement dels museus o colAleccions
museogràfiques. En cap cas no es podrà crear un museu sense
fons estables si no s’ha subscrit un conveni que reguli el
dipòsit per part dels titulars.

TÍTOL III
DE LES XARXES INSULARS DE MUSEUS

Capítol I
De la integració en les xarxes i efectes derivats

Article 9
Definició

Es creen les xarxes insulars de museus, d’àmbit de cada illa,
com a conjunts organitzats de museus i de colAleccions
museogràfiques, reconeguts d'acord amb aquesta llei, que ho
solAlicitin i hi obtenguin la seva inclusió, amb la finalitat de
prestar un servei públic cultural ordenat i educatiu.

Article 10
Formació de les xarxes insulars de museus 

Sense perjudici de la possible integració dins altres xarxes
museístiques, tendran participació en la xarxa de museus de
cada àmbit insular:

a) Els museus i colAleccions museogràfiques de titularitat
pública.
b) Els museus i colAleccions museogràfiques reconeguts, de
titularitat pública o privada, que siguin d’interès cultural
notable i que ho solAlicitin i hi obtenguin la integració tot
subscrivint un conveni de caràcter administratiu pel qual es
comprometen a assumir les obligacions que se'n derivin.
c) Els Fons d’Art de les Administracions Públiques del
territori, que s’han d'organitzar com a colAlecció. 

Article 11
Efectes de la integració

La integració dels museus i les colAleccions museogràfiques
en una xarxa insular comportarà:

a) La inscripció automàtica en el Registre Insular de
Museus i ColAleccions Museogràfiques de les Illes Balears,
com també en el Registre General de Museus i ColAleccions
Museogràfiques. 
b)  La idoneïtat per a la recepció dels dipòsits de béns que,
si és el cas, acordin les administracions competents.
c) La condició de beneficiari preferent en les actuacions
públiques relatives a:

1. La concessió de subvencions i ajudes.
2. L’organització de circuits d’exposicions i d’altres
activitats de caràcter itinerant.
3. El suport de la publicació de guies i catàlegs
relacionats amb els fons museístics.
4. El disseny d’itineraris culturals, educatius i turístics.
5. L’ajuda tècnica per a la conservació i restauració dels
fons museístics.

d) La participació en les activitats de formació
especialitzada del personal de museus que organitzin o
promoguin les administracions competents.
e) El dret i el deure d’usar les denominacions i els distintius
establerts reglamentàriament per als centres integrants de
les xarxes insulars.

Article 12
Requisits de la integració

Els titulars dels museus integrants en una xarxa insular
assumeixen les obligacions següents:

a) Mantenir les condicions establertes amb caràcter general
per als museus i colAleccions museogràfiques reconeguts.
b) Adequar la conservació i instalAlació dels seus fons als
criteris museològics que es determinin.
c) Elaborar el catàleg detallat dels seus fons.
d) Mantenir els fons durant el període d’integració en la
Xarxa.
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e) Organitzar i colAlaborar amb l’Administració en la
realització d’activitats relacionades amb la difusió dels seus
continguts.
f) Comunicar a l’administració competent la relació
actualitzada de tarifes i preus dels serveis i productes del
museu o colAlecció, els horaris d’obertura al públic i les
estadístiques anuals de visitants.
g) Permetre l’accés a la investigació dels fons i béns
constituents del museu o colAlecció.
h) Dur a terme una activitat expositiva coherent amb els
fons de què disposa.
i) Donar compliment a la Llei 3/1986 de normalització
lingüística a les Illes Balears, tot  garantint l’ús habitual i
preferent de la llengua catalana en la informació i l’atenció
al visitant del museu o colAlecció.
j) Assegurar la visita gratuïta un dia a la setmana. 
k) Fer constar en un lloc visible la pertinença a la Xarxa
Insular de Museus.
l) Qualsevol altra prevista a la llei.

Article 13
Registre de Museus i Col Aleccions Museogràfiques

1. Es crea el Registre Insular de Museus i ColAleccions
Museogràfiques, adscrit a cada un dels consells insulars. Sota
la dependència de la conselleria competent en matèria de
cultura del Govern de les Illes Balears es crea el Registre
General de Museus i ColAleccions Museogràfiques que estarà
integrat pels registres insulars. 

2. Reglamentàriament es disposarà l’organització i
funcionament dels esmentats registres i la seva ordenació i
gestió.

Article 14
Constitució de dipòsits

1. Els museus de la Xarxa podran ésser receptors, conforme a la
seva capacitat de custòdia, dels dipòsits de béns afins als seus
continguts que disposin les administracions competents,
mitjançant la corresponent resolució administrativa.

2. Els ingressos de materials arqueològics procedents de
troballes casuals i  d’excavacions o prospeccions
arqueològiques tindran sempre el caràcter de dipòsit sense
perjudici de la titularitat pública, com a bé de domini públic, que
correspongui.

3. Els museus receptors seran seleccionats tenint en compte les
circumstàncies que facin possible, a més de les adequades
mesures de conservació i seguretat, una millor funció científica,
educativa i cultural, sense perjudici de l’aplicació d’altres
criteris derivats de l’ordenació museística, segons criteris de
proximitat territorial o d’especialitat i considerant l’adequada
conservació dels materials i la seva millor funció científica i
cultural.

Article 15
Mobilitat dels fons

1. Qualsevol trasllat o sortida de fons dels museus o
colAleccions museogràfiques pertanyents a la xarxes haurà

d’ésser autoritz at prèviament per l’administració competent en
matèria de museus. Així i tot, serà suficient la notificació en el
cas dels fons de titularitat estatal que es trobin en museus
integrats en una xarxa insular.

2. Sense perjudici del que es disposa a l’apartat anterior, per a
fons de propietat privada dipositats als museus de la Xarxa,
s’han d'atenir a les condicions particulars estipulades per al
dipòsit o convingudes amb la propietat, en conveni o en un
altre instrument públic.

Article 16
Dipòsit forçós de fons

1. Quan es produeixin deficiències greus d’instalAlació,
l’incompliment de la normativa vigent per part  del titular o es
donin raons excepcionals en un museu o colAlecció
museogràfica, l’administració competent, amb audiència del
titular del museu o de la colAlecció, mitjançant resolució
motivada, podrà disposar el dipòsit  d’aquest fons en altres
museus fins que desapareguin les causes que motivaren
aquesta decisió.

2. En els casos de clausura d’un centre reconegut o de cessació
de les funcions que li són encomanades, l’administració
competent podrà disposar, amb l’acord del titular, que els fons
siguin dipositats a un museu, la naturalesa del qual estigui
d’acord amb els béns culturals exposats.

Article 17
Restauració de fons

1. Sense perjudici del que disposi la normativa vigent en
matèria de patrimoni històric, les restauracions de fons dels
museus i de colAleccions museogràfiques, que no siguin de
titularitat estatal, integrats a les xarxes insulars han de
comunicar-se prèviament, juntament amb el projecte
d’intervenció corresponent a l’administració competent.

2. Els fons d'aquests centres han d'ésser restaurats per
professionals amb titulació i experiència acreditada.

Article 18
Reproduccions

1. La realització de còpies i/o reproduccions, per qualsevol
procediment, dels fons d’un museu o d’una colAlecció
museogràfica, integrats a la Xarxa, es durà a terme tenint en
compte les finalitats i les disposicions següents: 

a) Facilitar la investigació científica.
b) Promoure la difusió d’aquests centres i dels béns que
s’hi instalAlen o s’hi mostren.
c) Salvaguardar els drets de propietat  intelAlectual dels
autors.
d) Garantir la conservació de les obres sense interferir en
l’activitat normal del museu.

2. L’administració competent establirà les condicions per
autoritzar la còpia o la reproducció per qualsevol procediment
dels objectes custodiats als centres esmentats. En cas de
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dipòsits, s’ha de comptar amb el vistiplau dels titulars
d’aquests.

Article 19
Règim de visita pública

1. El règim i horaris de visita pública als museus i a les
colAleccions museogràfiques integrats a les xarxes insulars de
museus seran els que, tot  tenint en compte la demanda social
i la infraestructura del centre, s’estableixin de forma
reglamentària o mitjançant conveni.

2. En qualsevol cas, la visita a aquests centres ha d'ésser
gratuïta almenys un dia a la setmana.

Article 20
Incompatibilitats del personal

El personal dependent dels museus integrats a les xarxes
insulars està afectat d’incompatibilitat específica per l’activitat
de comercialització de béns culturals de naturalesa similar als
custodiats en el museu respectiu, en els termes que es
determinin reglamentàriament.

Article 21
Direcció

1. Els museus integrats a les xarxes insulars han de tenir un
director, que és el responsable de les funcions directives i de
gestió que reglamentàriament es determinin.

2. Per als casos de museus integrats en les xarxes, el director i
el personal facultatiu i tècnic han de tenir la capacitació i la
titulació acadèmica adequades. 

Capítol II
De la Junta Interinsular de Museus

Article 22
La Junta Interinsular de Museus

1. Es crea la Junta Interinsular de Museus per tal de facilitar
l’intercanvi d’informació i la coordinació entre els consells
insulars i el Govern de les Illes Balears, a l’objecte de coordinar
els criteris de gestió de les xarxes de museus de cada una de les
illes, els programes d’actuació, les mesures de foment, així com
exercir la resta de funcions que s’estableixin reglamentàriament.

2. La Junta Interinsular serà integrada pels membres següents:
El president, que serà el conseller competent en matèria de
cultura del Govern de les Illes Balears.
Els vocals, que seran els tres consellers insulars
competents en matèria de cultura, i un quart que serà
nomenat pel conseller en matèria de cultura del Govern de
les Illes Balears.

3. La Junta Interinsular de Museus es reunirà, com a mínim, una
vegada a l’any i quan ho solAliciti una de les institucions
representades o ho determini el president. A les reunions hi
podran assistir assessors, els quals tendran veu, però no vot.

4. La Junta Interinsular de Museus podrà crear les comissions
tècniques adients per tractar temes de caràcter legal o específic.
Les funcions i la composició de les comissions s’han d'establir
reglamentàriament.

5. La Junta Interinsular de Museus ha d'elaborar i aprovar el seu
reglament d’organització i funcionament. 

Article 23
La Comissió Tècnica Insular de Museus

1. Cada consell insular crearà la Comissió Tècnica Insular de
Museus, que es constitueix com a òrgan superior consultiu en
matèria de museus i colAleccions en l’àmbit insular, i es pot
integrar, si escau, en organismes més amplis de protecció i
salvaguarda del patrimoni històric.

2. Les seves funcions són:

a) Emetre dictamen en els plans públics sobre museus o en
plans de coordinació de les activitats dels museus integrats
a les xarxes. 
b) Ésser l’òrgan tècnic de consulta de l’Administració en
matèria de museus.
c) Assessorar i informar sobre l’organització, creació i
coordinació dels museus.
d) Emetre dictamen sobre el reconeixement dels mus e u s  i
colAleccions museogràfiques i la seva integració en la Xarxa.
e) Emetre dictamen sobre la creació de nous museus i
colAleccions.
f) Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de
museus i colAleccions museogràfiques.
g) Emetre dictamen sobre les normes tècniques de
documentació museística, exposició i difusió.
h) Totes les altres que per norma legal o reglamentària se li
atribueixin.

3. Reglamentàriament, es determinaran les normes de
funcionament intern i la seva composició. 

Capítol III
Del règim d'adquisició preferent i d'expropiació forçosa

Article 24
Drets de tempteig i retracte

1. L’autoritat competent podrà exercir el dret de tempteig i
retracte respecte dels fons dels museus i colAleccions
museogràfiques, en cas de transmissió onerosa de la propietat
o de qualsevol dret real.

2. Aquests drets s’han d’exercir en els termes fixats a la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears. 

Article 25
Facultats expropiatòries

La integració a les xarxes insulars atorga als titulars dels
museus la condició de beneficiaris als efectes d’allò que preveu
la Llei d’expropiació forçosa, respecte dels immobles on hi hagi
instalAlats o s’instalAlin, amb relació als continguts que es
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considerin necessaris per a la seva ampliació o per raons de
seguretat, així com també per la imposició de servitud de pas
per vies d’accés, línies o xarxes de serveis que resultin
necessàries.

Article 26
Interès general o utilitat pública a l'efecte d’expropiació

1. Es declaren d’interès general o d’utilitat pública, als efectes
de la Llei d’expropiació forçosa, les obres i les actuacions
relatives a les instalAlacions o a l’ampliació dels museus
integrats en les xarxes regulades per aquesta llei.

2. Aquesta declaració es pot  estendre als immobles i continguts
quan així ho requereixi l’ampliació o la seguretat dels museus i
de les colAleccions museogràfiques, així com a les servituds a
què es refereix l’apartat primer i que resulten necessàries a
aquest efecte.

Article 27
Expropiació per incompliment de deures

L’incompliment per part dels titulars dels museus dels
deures establerts sobre conservació, manteniment i custòdia,
així com el canvi de l’ús sense autorització de l’administració
competent, quan posi en perill de deteriorament, pèrdua o
destrucció els fons que contenen, serà causa d’interès social
per a l’expropiació forçosa dels béns d’interès cultural i dels
béns catalogats.

Capítol IV
Gestió dels museus i col Aleccions museogràfiques

Article 28
Normes aplicables

1. Els museus i les colAleccions museogràfiques reconeguts i
integrats a les xarxes insulars, es gestionaran d’acord amb
aquesta llei.

2. S’entén per gestió el conjunt d’actuacions encaminades a
organitzar la institució museística de què es tracti, de forma
planificada, amb el seus recursos materials, espacials, personals
i de tot  tipus, per aconseguir-ne una utilització òptima i eficient,
amb la missió de la promoció i difusió del nostre llegat cultural
per a tots els ciutadans i ciutadanes. La gestió procurarà el
manteniment i l’augment dels actius o fons del museu o
colAlecció museogràfica i la difusió de les activitats a l'entorn
dels fons.

Article 29
Deures generals dels museus i les col A leccions
museogràfiques

S’estableixen els deures generals següents per als museus
i les colAleccions museogràfiques integrats a les xarxes insulars
de museus:

a) Mantenir, com a mínim, les condicions inicials que
donaren lloc al seu reconeixement.

b) Mantenir actualitzat l’inventari i registre dels seus fons
i adequar-lo a les normes tècniques que es dictin sobre
aquest punt.
c) Informar el públic i l’administració competent de
l’obertura del centre i de les seves modificacions. En
qualsevol cas, l’horari ha de figurar en un lloc visible a
l’entrada del centre.
d) Comunicar a les administracions competents, amb
caràcter previ, les variacions que hagin de produir-se en els
seus fons per a alienacions, dipòsits, noves adquisicions,
sortides temporals o per qualsevol altre motiu.
e) Facilitar l’accés als fons dels investigadors acreditats.
f) Permetre la inspecció de les seves instalAlacions i
funcionament per part de les administracions competents,
tot facilitant l’accés a la informació que reclami.
g) Elaborar i remetre a l’autoritat competent, les
estadístiques i dades informatives sobre la seva activitat,
horaris i preus, visitants i prestació de serveis.
h) Garantir la seguretat i conservació dels fons.

Article 30
Llibres de registre

Els museus i les colAleccions museogràfiques reconeguts
han de comptar amb els llibres de registre següents, en els
quals s’han d'anotar tots els ingressos per ordre cronològic
d’entrada:

a) De la colAlecció estable del centre, en el qual s’han
d'inscriure la totalitat dels fons que la integren, i aquells que
s’hi sumin per compra i/o donació.
b) Dels dipòsits, en els quals s’han d'inscriure els fons de
qualsevol titularitat que ingressin per aquest concepte.

Article 31
Inventari dels fons dels museus i les col Aleccions
museogràfiques

1. Els museus i les colAleccions museogràfiques reconeguts han
d’elaborar l’inventari dels seus fons i posar-lo a disposició de
l’administració competent.

2. L’administració competent en la matèria pot comprovar, en
qualsevol moment, la concordança dels llibres de registre i
d’inventari amb els fons que integren les colAleccions.

TÍTOL IV
DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DE LES

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Capítol I
De la política museística

Article 32
Criteris generals

L'acció de les administracions públiques per al foment i
millora dels museus i colAleccions museogràfiques s'ha de regir
pels criteris següents:

a) La gestió dels centres inclosos en aquesta llei s’ha
d'articular preferentment en colAlaboració amb institucions
docents i d'investigació o amb entitats que per a les seves
activitats o finalitats guardin relació amb aquests centres.
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b) S'ha d’impulsar la màxima coordinació de tots els centres
integrats dins les xarxes insulars de museus, tot  afavorint la
complementarietat dels seus fons i activitats i l’eficiència de
la xarxa per al foment general del coneixement i de la cultura.
c) L'administració ha de promoure i estimular la producció
i difusió de publicacions, exposicions itinerants i qualsevol
altre tipus d'accions que serveixin per conèixer millor els
museus de les Illes Balears.
d) S'ha d'afavorir l'activitat de les associacions, fundacions
i entitats que tenguin per objectiu donar suport els museus
i colAleccions museogràfiques i s'ha de promoure la
colAlaboració amb els centres reconeguts d'acord amb
aquesta llei.
e) S'ha de fomentar la implicació dels museus en la vida
cultural del seu àmbit territorial.
f) S’ha d'impulsar la cooperació amb els municipis per
afavorir en el seu àmbit els objectius d’aquesta llei.
g) S’han d'impulsar les activitats educatives en cooperació
amb els museus, incloent aquest àmbit específic en els
dissenys curriculars en tots els nivells educatius.

Article 33
Plans insulars de gestió

La conselleria competent en matèria de cultura, integrats en
els plans insulars de gestió del patrimoni històric, elaborarà,
publicarà i tindrà actualitzat el mapa museístic de cada una de
les Illes Balears, en el qual s'inclouran els museus i les
colAleccions museogràfiques reconegudes, tant si són de
titularitat pública com privada, especificant les seves
característiques, estat, mancances i necessitats que, en l'àmbit
territorial o sectorial existeixin i constitueixin objectius de
l'Administració. 

Capítol II
Del fons d'art de les administracions públiques

Article 34
Fons d'art

1. Sense perjudici dels fons que consten en museus o
colAleccions museogràfiques autoritzats, constitueixen el fons
d’art de les administracions públiques tot  el conjunt d’obres
artístiques que siguin de titularitat pública o estiguin en
possess ió  permanent  d’ ins t i tucions  i  ent i ta ts  de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les
administracions dels ens territorials que s’hi localitzen,
qualsevol que sigui l’organisme d’adscripció o el lloc on
estiguin dipositades efectivament. 

2. L'inventari i préstec d'aquest fons, en tot o en part, ha de
respectar el règim competencial atribuïble per la titularitat de
cada obra.

3. La formalització de l'inventari s'ha de fer amb criteris
d'homogeneïtat establerts de comú acord entre les conselleries
competents en matèria de cultura i de règim patrimonial, en el si
de la Junta Interinsular de Museus.

4. Els fons d’art de les administracions s’han d'organitzar com
a colAleccions i s’integraran, si escau, en les xarxes insulars de
museus. 

TÍTOL V
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

Article 35
De la comunitat autònoma de les Illes Balears

Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria
de cultura:

a) La coordinació entre les xarxes insulars de museus de les
Illes Balears.
b) La gestió i execució de les competències pròpies del
Registre General de Museus i ColAleccions Museogràfiques
de les Illes Balears.
c) La convocatòria i presidència de la Junta Interinsular de
Museus.
d) La projecció exterior dels museus de les Illes Balears,
d’acord amb els seus titulars o responsables de la gestió.
e) La difusió entre el món escolar dels museus i les
colAleccions museogràfiques, els seus fons i la seva
significació.
f) Dictar les normes reglamentàries d’ordenació dels
museus.
g) Exercir els drets de tempteig i retracte, de manera
subsidiària.
h) Les relacions i la colAlaboració amb l’Administració
general de l’Estat.
i) L’inventari, la gestió i el control del seu fons d’art.
j) Totes les altres previstes en la legislació vigent. 

Article 36
Dels consells insulars

Correspon als consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, en el seu àmbit d’actuació:

a) Gestionar els museus i colAleccions de titularitat pròpia.
b) Reconèixer els museus i colAleccions museogràfiques.
c) Revocar el reconeixement de museus i colAleccions
museogràfiques.
d) Elaborar i gestionar la xarxa de museus de cada una de les
illes.
e) Inventariar, gestionar i controlar el seu fons d’art.
f) Autoritzar les sortides temporals de fons i les
reproduccions.
g) Fomentar les activitats culturals pròpies del patrimoni
museístic.
h) Formar el personal dels museus.
i) Crear i actualitzar el Registre Insular de Museus i
ColAleccions Museogràfiques de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
j) Inspeccionar els establiments esmentats i vigilar el
compliment dels deures establerts en aquesta llei.
k) Exercir, amb caràcter principal, els drets de tempteig i de
retracte.
l) Exercir la potestat  sancionadora, en els termes d’aquesta
llei.
m) La resta de funcions executives i de gestió en matèria de
museus no atribuïdes expressament per aquesta o altres
lleis a qualsevol altra administració pública.
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Article 37
Dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:

a) Organitzar i gestionar els museus de titularitat municipal.
b) Fomentar les activitats culturals pròpies dels museus, de
difusió i d’investigació i donar-los suport, si procedeix.
c) Informar sobre la creació de nous museus que no siguin
de titularitat municipal, radicats en el terme municipal.
d) Ésser escoltat en els procediments de reconeixement i
integració de museus i colAleccions museogràfiques que es
relacionin amb el seu territori.
e) Inventariar, gestionar i controlar el seu fons d’art.

TÍTOL VI
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

Article 38
Infraccions: concepte

Constituiran infraccions administratives en matèria de
museus i de colAleccions museogràfiques les accions i
omissions que vulnerin les prescripcions establertes en aquesta
llei i a les normes que la desenvolupin.

Article 39
Infraccions: classificació

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

2. Són infraccions molt greus les accions o omissions que,
vulnerant les prescripcions establertes en aquesta llei, impliquin
danys irreparables o la pèrdua total dels seus fons o de part
d’ells dels museus o colAleccions museogràfiques reconeguts
d’acord amb aquesta llei, així com aquelles que produeixin
riscos per a la seguretat de les persones.

3. Són infraccions greus:

a) Qualsevol forma de discriminació en l’accés o visita als
museus o colAleccions museogràfiques.
b) L’incompliment o compliment manifestament defectuós
dels deures de comunicació de les variacions i sortides
temporals de fons, establerts en aquesta llei.
c) La sortida temporal de fons sense comptar amb
autorització administrativa quan aquesta sigui preceptiva.
d) L’obstrucció de l’exercici de la potestat  inspectora de
l’Administració.
e) Els danys o deterioraments en els museus o colAleccions
reconeguts d’acord amb aquesta llei sense ésser
irreparables.
f) La disgregació de colAleccions museogràfiques
inventariades.
g) La realització de treballs de restauració o de reparació de
fons dels museus o colAleccions, reconeguts o integrats en
una xarxa insular, sense l’autorització administrativa
pertinent.
h) La comercialització no autoritzada de còpies o
reproduccions de fons dels museus i colAleccions dels
museus de titularitat pública. 

i) L’ús no autoritzat de la denominació oficial de museu o
colAlecció museogràfica.
j) L’ús no autoritzat de marques o distintius propis dels
museus o colAleccions reconeguts o integrats en les xarxes
insulars. 

4. Són infraccions lleus qualsevol de les tipificades com a greus
en aquesta llei i que, de forma acreditada, siguin d’escassa
rellevància per al patrimoni museístic.

Article 40
Acció pública

Serà pública l’acció per denunciar les infraccions i per exigir
el compliment, davant l’Administració, dels deures i les
obligacions continguts als preceptes d'aquesta llei.

Article 41
Exigència de requeriment

Per imposar sancions administratives s’exigirà el
requeriment previ al responsable perquè dugui a terme de
manera immediata les actuacions necessàries per tal d’evitar la
infracció o evitar-ne els efectes, sempre que aquestes
actuacions siguin encara possibles.

Article 42
Responsables

1. Són responsables de les infraccions previstes en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que siguin autores de les
conductes o omissions descrites en els articles precedents.

2. Són també responsable si escau:

a) Les persones titulars dels museus o colAleccions o de part
dels seus fons en què es dugui a terme la conducta
infractora, quan la consentin expressament o tàcitament i no
adoptin les mesures necessàries per impedir el fet.
b) Els directors i els tècnics i professionals autors de plans
o projectes que impliquin qualsevol dany als fons del
museu o la colAlecció museogràfica.
c) Les autoritats competents de les administracions
públiques i els membres d’òrgans colAlegiats que autoritzin
o emetin un informe o dictamen favorable sobre projectes,
amb relació als museus i colAleccions museogràfiques, que
constitueixen manifestament infracció d’acord amb aquesta
llei.

Article 43
Sancions

1. S’imposaran les sancions següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa
de fins a 60.000,00 EUR 
b) Les greus amb una multa de 60.001,00 EUR fins a
150.000,00 EUR 
c) Les molt greus amb una multa de 150.001,00 EUR fins a
600.000,00 EUR 
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2. La resolució sancionadora, a més d’imposar les multes que
procedeixin, disposarà allò necessari per a la restauració de la
legalitat vulnerada per la conducta objecte de l’expedient
sancionador.

3. A més de la multa, en el cas d’infraccions greus o molt greus,
es pot  disposar l’exclusió de les xarxes insulars de museus de
les Illes Balears i la suspensió temporal, entre un i cinc anys, de
la possibilitat d’obtenir subvencions i els altres beneficis
establerts en aquesta llei.

4. Es prendran en consideració com a circumstàncies
modificatives de la responsabilitat a fi i efecte d’atenuar o
agreujar les sancions que corresponguin, les següents:

a) El valor del bé objecte de l’acció o omissió infractora.
b) El dany causat en el fons del museu o colAlecció
museogràfica.
c) El benefici obtingut amb la conducta infractora.
d) La reparació espontània davant els fets i la colAlaboració
prestada pel responsable per reduir els efectes de la
infracció.
e) El grau d’intencionalitat i la reincidència.

Disposició addicional primera

Queden integrats en les xarxes insulars de museus de les
Illes Balears en funció de la seva ubicació en el territori, els
museus de titularitat estatal, els museus gestionats per la
comunitat autònoma i pels consell insulars i els museus en la
gestió dels quals participi la comunitat autònoma o consells
insulars amb altres entitats.

Disposició addicional segona

En el termini màxim de sis mesos, a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, es constituirà la Junta Interinsular de
Museus i es crearan les xarxes de museus de cada una de les
illes, els fons d’art i el Registre de Museus i ColAleccions
Museogràfiques.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disp osicions reglamentàries per al desenvolupament d’aquesta
llei i, en particular, actualitzar les quanties de les sancions
fixades en l’article 43 i per identificar de manera més precisa les
conductes mereixedores de sanció regulades a l’article 39.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d'haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 d’octubre del 2002.
El conseller d’Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 2002, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3791/02, del Grup Parlamentari Popular,
integral de joventut.

Palma, a 30 d'octubre 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 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent per
tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

PROPOSICIÓ DE LLEI INTEGRAL DE JOVENTUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Constitució Espanyola estableix al seu article 48 que els
poders públics promouran les condicions per la participació
lliure i eficaç de la Joventut al desenvolupament  polític, social,
econòmic i cultural. En aquest sentit, l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears estableix al seu article 10.13, com a competència
exclusiva de la comunitat, la matèria de Joventut, segons
l'establert a l'esmentat article 48 de la nostra Norma Fonamental.

Mitjançant el Reial Decret 4101/1982, de 29 de desembre, el
Govern de l'Estat va traspassar a l'Administració de les Illes
Balears, entre d'altres, les funcions i serveis en matèria de
Joventut.
 

Atesa tota aquesta normativa, per Llei 2/1985, de 28 de març,
es va crear a les Illes Balears el Consell de la Joventut, i la seva
principal finalitat ha estat la de facilitar la participació de la
Joventut a la vida política, econòmica, cultural i social de la
comunitat autònoma. Juntament amb aquesta llei, i al llarg de
tots aquests anys, han estat diverses les normes de caràcter
reglamentari que han regulat també altres aspectes que afecten
als joves de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quant a les Corporacions Locals, la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases del Règim Local, constitueix el marc legal genèric
a on es reconeix gran part  de l’elenc competencial que
correspon a aquestes Corporacions, d’entre les quals existeixen
algunes que el seu exercici redunda directament envers la
població juvenil.

Per tant, es pot afirmar que, en matèria de Joventut totes les
Administracions Públiques de les Illes Balears ostenten
qualque tipus de competència.
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A l' actualitat, donada la importància del que representa el
sector juvenil al conjunt de la població balear i, tenint en
compte els canvis que s' han anant produint al llarg de tots
aquests anys, es fa absolutament necessària l'elaboració d'una
nova normativa que s'adapti a les exigències que els nostres
joves demanden avui en dia i que acabi amb la dispersió
normativa existent en aquesta matèria.

Es tracta de dotar els joves de la nostra comunitat d'una
normativa de referència, vertebradora i unificadora que, amb
independència del seu desenvolupament reglamentari, afronti
a únic text  les necessitats més imperants d'aquest colAlectiu des
d'una perspectiva global i integradora, implicant no només a la
pràctica totalitat de les conselleries de l'Administració
autonòmica, sinó també a Consells Insulars i Ajuntaments, així
com als propis joves.

Per tant, la present llei ve a establir un marc legal més ampli,
que doni resposta a les exigències actuals dels joves de les Illes
Balears, recollint els seus principals drets, distribuint les
competències entre les Administracions implicades i establint
el marc jurídic general sobre tots i cada un dels aspectes que
afecten la Joventut a les Illes Balears.

Per un costat la Llei regula les bases i proporciona els
instruments precisos perquè es duguin a terme actuacions
concretes en matèria de formació i ocupació, habitatge,
educació per a la salut, alternatives d'oci i temps lliure, exclusió
i integració social, voluntariat i cooperació, així com a  promoció
de l'associacionisme i participació juvenil.

Per un altre costat, la Llei aborda no només la distribució de
competències entre les diferents Administracions Públiques
amb competències en aquesta matèria sinó que du a terme una
reorganització administrativa al sí de l'Administració
Autonòmica redefinint el paper i la composició de la Comissió
Interdepartamental de Joventut.

Al llarg de la present llei es regulen les disposicions de
caràcter general, les competències de les Administracions
Públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l'organització administrativa autonòmica, les polítiques de
promoció de la Joventut, la promoció de l'associacionisme i la
participació juvenil. Finalment, al Títol VI es regula la
finançament de la Llei, creant-se el Fons de Finançament
Juvenil.

En definitiva, l' objectiu que aquesta llei persegueix no es
altre que el de servir d'instrument per la promoció de la
Joventut, amb la finalitat d'aconseguir el seu ple
desenvolupament polític, social, econòmic, associatiu i cultural
a les Illes Balears. Un vertader progrés per a tots els joves de
les nostres Illes.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Constitueix l' objecte de la present llei la regulació, a l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del conjunt

d'accions dirigides a la promoció de la Joventut amb la finalitat
d'aconseguir el màxim desenvolupament polític, social,
econòmic, associatiu i cultural.

Article 2
Àmbit d'aplicació
 
1. Aquesta llei serà d’aplicació a tot el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a totes aquelles persones amb
edats compreses entre els 14 i els 35 anys que tinguin la seva
residència permanent a les Illes Balears.

 2. En el cas dels estrangers extra-comunitaris, se supeditaran
a els acords i convenis internacionals i al principio de
reciprocitat, així com a  l'establert en la normativa estatal per la
immigració. Els ciutadans comunitaris accediran a els servei s  i
demés prestacions que s' estableixin en aquesta llei o a la seva
normativa de desenvolupament en iguals condicions que els
esmentats a l’apartat anterior.

3. L'establert al present article s'entén sense perjudici del
reconeixement per part  de l'administració que correspongui de
situacions singulars que per la seva especial naturalesa
requereixi l'accés als serveis i demés prestacions que
s'estableixin a aquesta llei o a la seva normativa de
desenvolupament

Article 3
Iniciativa Pública i Privada
 
1. Les Administracions Publiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a l'àmbit de les seves respectives
competències, i en atenció al principi de coordinació entre elles,
exercitaran les accions necessàries per donar compliment a tot
lo previst en la present llei. Per això, les Administracions
Públiques podran contar amb el suport  de la iniciativa privada.

 2. Les Administracions Públiques de les Illes Balears
potenciaran i protegiran la iniciativa social que, respectant la
planificació general que s’estableixi, promogui el
desenvolupament dels joves de les Illes, especialment, aquella
que ho faci sense ànim de lucre i promoguda pels propis joves.
A tal efecte, les Administracions Públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, al marc de les seves
disponibilitats pressupostàries, donaran el suport tècnic i
financer necessari a aquestes iniciatives.

3. De la mateixa manera les Administracions Públiques
establiran, a l'àmbit de les seves  respectives competències, un
procediment coordinat d' avaluació continua en relació a la
qualitat i resultats de les accions descrites, a  l'objecte de posar
de manifest la idoneïtat i relació existent entre els esforços
tècnics i pressupostaris  i les accions desenvolupades per la
iniciativa social.

Article 4
Principis rectors
 

Els principis rectors de tota política de Joventut que dugui
a terme qualsevol Administració Pública de les Illes Balears
seran els següents:
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a) Universalitat, dirigint les polítiques de Joventut a tots els
joves de les Illes sense distinció alguna per raons de sexe,
ideologia, raça, creença, opció sexual i opinió.

b) Solidaritat, tenint com a objectiu superar totes aquelles
condiciones i circumstancies que creïn marginació i desigualtat
entre els joves.

c) Coordinació entre totes les Administracions Públiques amb
competència en matèria de Joventut i els propis joves, a l'
objecte d' aconseguir la màxima eficàcia a l' aplicació de les
polítiques de Joventut. Així mateix, coordinació entre els
recursos disponibles i les necessitats detectades en aquesta
matèria.

d) Planificació, a través de l'elaboració de Plans de Joventut
que preveiessin els objectius i accions a dur a terme per part de
les Administracions Públiques i dels propis  joves, durant un
període concret.

e) Descentralització, tant funcional com a territorial, amb
l'objectiu d'apropar les accions als seus beneficiaris.

 f) Participació, fomentant la intervenció dels joves i de la
iniciativa social a la planificació, desenvolupament, execució i
avaluació de les polítiques de Joventut.

g) Avaluació i control, establint un procediment coordinat
d'avaluació continua en relació a la qualitat i resultats de les
accions que es duguin a terme, a l'objecte de posar de manifest
la idoneïtat i relació existent entre els esforços tècnics i
pressupostaris i les accions desenvolupades.

TÍTOL II
DE LES COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES

ILLES BALEARS I DE L' ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA A NIVELL AUTONÒMIC

Capítol I
De les competències

Article 5
Del Govern de les Illes Balears
 

Dins el marc competencial que atorga a la comunitat
autònoma de les Illes Balears el disposat a l'article 48 de la
Constitució Espanyola i l'establert a l'article 10.13 de l'Estatut d'
Autonomia, pel que s' ostenta la competència exclusiva en
matèria de Joventut, i sense perjudici de les demés
competències que pugui atribuir-li l' ordenament vigent,
corresponent al Consell de Govern de les Illes Balears les
següents:

 a) La planificació general i avaluació de les necessitats,
demandes i recursos relacionats amb les matèries objecte de la
present llei.

 b) L' aprovació final dels Plans de Joventut.

c) La planificació general de les funcions que en matèria de
Joventut que tinguin que desenvolupar les distintes
Administracions i institucions públiques o privades de la
comunitat autònoma.

d) El suport tècnic i econòmic del teixit associatiu juvenil de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) ColAlaborar i donar suport tècnic i econòmic, de forma
continuada, l' actuació de les Corporacions Locals en matèria de
Joventut.

f) Totes aquelles altres que li siguin atribuïdes al
desenvolupament de la present llei.

Article 6
Dels Consells Insulars

Sense perjudici d'altres competències que l'ordenament
jurídic vigent els hi pugui atribuir, corresponen als Consells
Insulars de les Illes Balears les següents competències en
matèria de Joventut:

a) Impulsar actuacions que es realitzin a l’àmbit insular dins del
marc dels Plans de Joventut autonòmics, en coordinació i d'
acord amb els criteris i directrius dels mateixos.

b) La coordinació dels serveis municipals que afecten a l'àrea de
Joventut per garantir la seva prestació integral i adequada a la
totalitat del territori de cadascuna de les Illes.

c) L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica en
matèria de Joventut als municipis, especialment els de menor
capacitat econòmica i de gestió.

d) La prestació de serveis públics en matèria de Joventut de
caràcter supramunicipal.

e) Qualsevol altres que li siguin atribuïdes pel
desenvolupament de la present llei.

Article 7
Dels ajuntaments
 

Sense perjudici d'altres competències que l'ordenament
jurídic vigent els hi pugui atribuir, corresponen als
Ajuntaments les següents competències en matèria de
Joventut:

a) Impulsar les actuacions que es realitzin a l’àmbit municipal
dins del marc dels Plans de Joventut autonòmics, en
coordinació i d' acord amb els criteris i directrius dels Plans.

b) La coordinació de les actuacions en matèria de Joventut que
es desenvolupen exclusivament a l'àmbit del seu municipi al
marge dels Plans de Joventut.

 c) El suport a les associacions i entitats juvenils que es
desenvolupin a l'àmbit del municipi actuacions previstes als
Plans de Joventut.
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d) L'establiment, creació i manteniment de centres de informació
juvenil.

e) Qualsevol altres que li siguin atribuïdes al desenvolupament
de la present llei.

Capítol II
De la Comissió Interdepartamental de Joventut

Article 8
Funcions

La Comissió Interdepartamental de Joventut serà l'òrgan
encarregat de la planificació, coordinació i seguiment dels Plans
de Joventut i tindrà, entre d'altres, les següents funcions:

a) Avaluar els recursos econòmics i  necessitats
pressupostàries per dur a terme els diferents programes.

b) Estableix les directrius i els criteris inicials en els que haurà
de treballar la Comissió d'Elaboració dels Plans de Joventut per
realitzar el seu projecte.

c) Aprovar inicialment el projecte de Pla de Joventut que li
presenti la Comissió d' Elaboració del Pla i elevar-lo al Consell
de Govern per la seva aprovació preliminar, la seva posterior
remissió al Parlament de les Illes Balears i aprovació definitiva
per part del Consell de Govern.

d) Elevar a la conselleria competent en matèria de Joventut
aquelles propostes  que estimi necessàries per assegurar el
compliment dels Plans de Joventut.

e) Coordinar les activitats que en matèria de Joventut duguin a
terme les distintes conselleria de l'Administració autonòmica.

f) Proposar la regulació de la gestió de les ajudes dirigides als
joves en qualsevol de les matèries que els afectin a fi de millorar
l'eficàcia de les tramitacions i l'accés a les mateixes.

g) Unificar les propostes  per la participació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears als programa de Joventut
cofinançades amb fons procedents de l'Est at, de l' Unió
Europea i d'altres Organismes Internacionals.

h) Remetre anualment l' informe d'avaluació dels Plans de
Joventut a la conselleria competent en matèria de Joventut , que
a la vegada l' elevarà al Consell de Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i al Parlament, en un terme no
superior a 3 mesos de l'any següent al que l' informe
correspongui.

i) Qualsevol altre que li sigui atribuïda al desenvolupament de
la present llei i altres normes existents o futures.

Article 9
Composició

La Comissió estarà presidida pel president de les Illes
Balears, o conseller en que delegui. El nombre de membres així
com al seu funcionament es desenvoluparà reglamentàriament,
si bé al manco estarà integrada per:

a) Un representant de cada conselleria, amb rang de al manco
director general i anomenat per decret del Consell de Govern, a
proposta del Conseller corresponent.

b) El president del Consell de la Joventut de les Illes Balears, o
membre de la Comissió Permanent en que delegui.

c) Un representant de cada Consell Insular, anomenat per acord
plenari i que haurà de tenir la condició de membre electe de la
corporació.

d) Tres representants dels municipis de les Illes Balears.

TÍTOL III
ELS PLANS DE JOVENTUT

Article 10
Objecte dels Plans de Joventut

1. La planificació dels objectius, prioritats i estratègies d'
actuació que en matèria de Joventut es realitzin a la comunitat
autònoma es contemplarà als plans de Joventut.

2. Els plans de joventut tindran com a objectius els següents:

a) Afavorir les condicions que possibilitin l'autonomia,
emancipació i benestar dels joves, mitjançant la posta en marxa
de mesures d'inserció laboral i d'accés a la habitatge, així com a
través de programes de educació per la salut i de alternatives
saludables d' oci i temps lliure.

b) Fomentar entre la Joventut els valors de solidaritat i
tolerància, així com l’esforç i la superació personal, mitjançant
la proposta de mesures de suport a colAlectius desfavorits de
prevenció del racisme i la violència, de voluntariat, de
cooperació amb pobles i cultures diverses, i de qualsevol altre
que afavoreixi la seva participació activa a la societat.

3. Amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia a
l'acompliment dels objectius dels Plans de Joventut, aquests
hauran d' estar coordinats amb la planificació que envers el
mateix o altres temes que incideixin directament envers la
població jove s' estableixi a nivell europeu, estatal o autonòmic.

4. Els plans de joventut atendran de manera especial, tant en la
seva filosofia com als seus objectius i mesures concretes, a la
realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Article 11
Contingut dels Plans de Joventut
 
1. Els continguts prioritaris dels plans de joventut es
concretaran a les següents àrees:

a) Formació i ocupació.

b) Habitatge.

c) Educació per la salut.

d) Alternatives d' oci i temps lliure
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e) Integració social.

f) Participació, voluntariat, associacionisme i cooperació.

2. Les àrees establertes a l'apartat anterior es subdividiran en
mesures que a la vegada contindran les accions o actuacions
concretes que s'hagin de dur endavant. Aquestes accions
respondran a les següents característiques:

a) Caràcter transversal, si afecten diferents àrees o impliquen a
més d'una Conselleria.

b) Caràcter integral, s' impliquen a més d' una Administració
Pública.

c) Finançament.

d) Avaluació i seguiment de l' acció i els seus efectes futurs.

e) Tindran com a destinataris concrets als joves residents al
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 12
Elaboració dels plans de joventut
 
1. Per l' elaboració del projecte inicial de cada pla de joventut se
constituirà una comissió d' elaboració del pla, amb participació
de totes les Administracions Públiques amb competències en
la matèria així com a dels propis joves, a través dels
representants de les associacions i entitats juvenils.

2. La comissió d' elaboració del pla, sobre la base de les
directrius i els criteris inicials que estableixi la Comissió
Interdepartamental de Joventut, elaborarà un projecte inicial
que deurà ser posteriorment aprovat per la Comissió
Interdepartamental.

3. Una vegada aprovat per la Comissió Interdepartamental,
aquesta ho elevarà a la conselleria competent en matèria de
Joventut per el seu posterior remissió al Consell de Govern per
la seva aprovació preliminar. Aquest s' elevarà al Parlament de
les Illes Balears, qui aprovarà les modificacions i aportacions
oportunes i ho tornarà al Consell de Govern per la seva
aprovació definitiva.

4. La composició, organització i funcionament d' aquesta
Comissió vendrà regulada al Decret pel qual s'acordi l'
elaboració de cada  Pla de Joventut. No obstant, entre els
membres integrants de la Comissió d' Elaboració del Pla, hauran
de figurar al menys dos representants del Consell de la
Joventut de les Illes Balears.

Article 13
Aprovació definitiva dels Plans de Joventut
 

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del
titular de la conselleria competent en matèria de Joventut,
aprovarà per Decret el Pla de Joventut. No obstant, prèviament
a la seva aprovació definitiva per part  del Consell de Govern, el
Pla haurà de ser remés a tots els grups polítics amb

representació parlamentària perquè puguin realitzar les
alAlegacions que estimin oportunes al mateix.

Article 14
Vigència i revisió dels plans de joventut
 

Els plans tindran una vigència mínima de tres anys,
transcorreguts els quals haurà de  procedir-se a la redacció d'un
nou pla, i la seva base vendrà constituïda per les modificacions
i revisions que es practiquen envers el Pla anterior. El
procediment serà l'establiment dels articles 12 i 13 de la present
llei.

Article 15
Avaluació dels plans de joventut
 
1. Per l' avaluació dels Plans de Joventut se constituirà una
comissió de seguiment del Pla, amb participació de totes les
Administracions implicades així com dels propis joves, que
haurà d'elaborar un informe anual avaluant el nivell d'execució
de les actuacions previstes així com a l'execució pressupostària
dels compromisos adquirits durant l' any anterior.

L'esmentat informe serà remès a la Comissió
Interdepartamental de Joventut per la seva avaluació a la
conselleria competent en matèria de Joventut , que a la seva
vegada elevarà al Consell de Govern de la comunitat autònoma
i al Parlament de les Illes Balears en un terme no superior a 3
mesos de l'any següent al que l' informe correspongui.

 2. La composició, organització i funcionament d' aquesta
Comissió vendrà regulada al Decret pel que s'acordi l'
elaboració de cada un dels plans de Joventut. No obstant, entre
els membres integrants de la comissió de seguiment del pla,
hauran de figurar al manco dos representants del Consell de la
Joventut de les Illes Balears.

Article 16
Finançament dels Plans de Joventut

1. Les actuacions previstes als plans de joventut, s'hauran
d'adscriure a programes pressupostaris  concrets i específics, al
temps que hauran de contenir crèdits necessaris i suficients per
donar compliment a les mateixes. Els crèdits prevists es
destinaran exclusivament a les actuacions contemplades en els
plans.

2. Quan les actuacions previstes als plans de joventut siguin
elevades a terme total o parcialment per les Corporacions
Locals així com a per les associacions i entitats juvenils de les
Illes Balears, els pressuposts de la comunitat autònoma
consignaran les partides específiques i adequades que
garantissin la cobertura suficient de les accions que es duguin
a terme.

TÍTOL IV
DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ I INTEGRACIÓ DE

LA JOVENTUT
 

Capítol I
De la formació i de l'ocupació
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Article 17
Orientació professional

Les Administracions Públiques de les Illes Balears, a l'àmbit
de les seves respectives competències, promouran una
orientació professional adequada per tots els joves informant
envers les exigències de les professions, oportunitats de
formació i d' ocupació.

Així mateix desenvoluparan programes específics de
formació pels joves a l' objecte de preparar-los davant les
responsabilitats que impliquen l' accés a qualsevol professió u
ocupació.

Article 18
Formació
 

Les Administracions Públiques de les Illes Balears, a l'àmbit
de les seves respectives competències, garantiran una formació
professional adequada a les necessitats dels joves i a la
situació del mercat laboral, per aconseguir una inserció laboral
més efectiva. A tal efecte:

a) Els centres de formació comptaran amb els recursos
personals, materials i tècnics adequats, inclòs l'accés a les
noves tecnologies, així com amb un Departament de Orientació
Professional, d’acord amb la normativa en matèria de Formació
Professional.

b) L'Administració educativa de les Illes Balears planificarà, a
partir de l'estudi de la situació laboral a l'àmbit de la comunitat
autònoma, una oferta formativa que faciliti, posteriorment, la
inserció laboral de tots els joves.

c) Es potenciarà la vinculació d’aquests alumnes amb el mon
laboral mitjançant les pràctiques a centres públics i empreses
privades. Per això, s'establiran els mecanismes que permetin
ajustar aquestes pràctiques als objectius pels que han estat
dissenyades.

d) S’establiran fòrums d’encontre entre l’Administració i el món
empresarial per a conèixer de primera mà les necess itats reals
del mercat laboral quant a formació.

Article 19
Convenis de col Alaboració
 

Les Administracions Públiques de les Illes Balears, a l'àmbit
de les seves respectives competències, podran establir
convenis de colAlaboració entre elles, amb l'Administració
estatal i amb institucions sense ànim de lucre i empreses, al
objecte de potenciar les pràctiques i integració laboral de els
joves.

Article 20
Impuls de l’activitat laboral dels joves
 
1. Les Administracions Públiques de les Illes Balears, a l'àmbit
de les seves respectives competències, i en connexió amb les
disposicions i acords que sobre ocupació per joves
s’estableixin a nivell nacional, impulsaran l' activitat laboral dels
joves com un dels principals factors que possibilitin

l'autonomia, emancipació i benestar de aquest colAlectiu. En
aquest sentit, es farà un esforç especial en facilitar als joves
l’assoliment de la seva primera feina com a eina per a
l’adquisició de l’experiència laboral que demana el mercat.

2. Serà obligació de les Administracions Publiques no tan sols
el foment de l'ocupació sinó també l' impuls del manteniment del
mateix i la promoció interna de els joves, mitjançant les mesures
i incentius escaients.

Article 21
Impuls de l' ocupació jove a l'àmbit rural

1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant les seves conselleria competents en matèria
d'agricultura i ramaderia, ocupació i economia, i en estreta
colAlaboració amb els Consells Insulars, Ajuntaments i
mancomunitats, desenvoluparà accions en favor de l' ocupació
dels joves a l'àmbit local, especialment al medi rural.

2. Totes les Administracions Públiques de les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències, fomentaran la
iniciativa social que, respectant la planificació general que s'
estableixi, promogui la inserció laboral de els joves a l'àmbit
rural.

Es potenciarà especialment la iniciativa social que ho faci
sense ànim de lucre i promoguda pels propis joves. Amb
aquesta finalitat, les Administracions Públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, al marc de les seves
disponibilitats pressupostàries, donaran el seu suport tècnic i
financer necessaris per que les esmentades  iniciatives
prosperin.

Article 22
Organitzacions empresarials i sindicals
 

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears promourà, entre les organitzacions empresarials i
sindicals, acords que tendeixin a garantir la inserció laboral de
els joves, incentivant les contractacions que afavoreixin l'
ocupació estable.

Article 23
Mesures autonòmiques per fomentar la inserció laboral de els
joves

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears fomentarà la inserció laboral estable dels joves. A tal
efecte, l'Administració autonòmica adoptarà, entre d'altres, les
següents mesures:

a) Aprovació d'un programa específic per la inserció en l'
economia balear de joves titulats universitaris i de formació
professional.

b) Organització de concursos anuals de projectes empresarials
per joves emprenedors.

c) Concessió de ajudes per contribuir al primer establiment de
joves agricultors a explotacions agràries, tant d' adquisició
onerosa com a  transmeses a títol gratuït.
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d) Creació de un Fons de Autoocupació Juvenil, amb dotació
pressupostàr ia  adequada,  per  atorgar  subvencions
reintegrables destinades a cofinançar la creació d’empreses i
cooperatives de joves, així com les despeses de primer
establiment professional d’autònoms.

e) Realització de convenis amb entitats financeres per crèdits
d'interès zero a la modalitat d'ajudes reintegrables en
determinades sectors i projectes prioritaris que per les seves
determinades característiques es consideri que s'han de poder
acollir a n'aquesta modalitat de finançament.

f) Establiment d' unitats específiques orientades a la atenció i
Seguiment del procés de posta en marxa de projectes juvenils
empresarials o d' autoocupació. L'atenció i seguiment inclouran
no només la documentació inicial i l'estudi tècnic de viabilitat,
sinó també la tutoria gerencial del projecte a la seva primera
fase de execució, si així fos solAlicitat.

g) Potenciar el paper de la Fundació Universitat- Empresa de les
Illes Balears, com un agent capaç d'aplicar estratègies
operatives d'especialització, innovació i formació de l'esperit
empresarial cap als universitaris, en estreta connexió amb els
sectors empresarials de les Illes Balears.

Article 24
Altres mesures autonòmiques complementàries per fomentar
la inserció laboral de els joves

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, tenint en compte el marc de les disposicions i acords
que envers l' ocupació per joves s' estableixin a nivell nacional,
i sempre que les mesures siguin compatibles entre sí, adoptarà,
entre d'altres, les següents:

a) Concessió de subvencions, tant per creació com per
manteniment de llocs de feina, que aniran destinades a finançar
les iniciatives que generen ocupació, preferentment estable,
entre els joves.

b) Disseny de programes específics que incentivin
econòmicament a les empreses contractants que facilitin la
inserció colAlectiva dels joves al mercat de treball.

c) Suport econòmic a la contractació per la formació i en
pràctiques, la contractació indefinida per joves treballadors
menors de 30 anys i la contractació indefinida a temps parcial.

d) Concessió d'ajudes econòmiques per l'assessorament a joves
emprenedors, foment de l' autoocupació i la inserció en
empreses de economia social.

e) Establiment d' ajudes econòmiques pels joves que, tenint
dificultats d'integració laboral per motius físics o psíquics,
realitzin un programa de formació que els capaciti per la seva
possible inserció laboral. Aquestes aportacions econòmiques
aniran destinades a finançar les despeses addicionals als que
es vegin obligats a fer front en raó del programa individual de
formació que els ha estat fixat. 

f) Foment d' un programa primer d'ocupació, dirigit a la
contractació d'un primer treballador pels autònoms i
professional.

Article 25
Mesures de Seguiment i avaluació
 

Amb la finalitat d'assegurar l' efectivitat del  disposat als
articles anteriors, l'Administració autonòmica establint mesures
de Seguiment, control i avaluació de totes les actuacions que
es duguin a terme i crearà serveis de suport per tal de facilitar
la inserció laboral dels joves.

Capítol II
De l'habitatge

Article 26
Disposició general
 
1. Totes les Administracions Públiques, a l'àmbit de les seves
respectives competències i, en el seu cas, de forma coordinada
i planificada, adoptaran les mesures necessàries per facilitar l'
accés de els joves a la habitatge en les Illes Balears,
preferentment en Règim de propietat com a  inversió de futur.

2. A l'objecte d'aconseguir la màxima eficàcia, i sempre que sigui
possible, les Administracions competents en la matèria
procuraran articular les mesures abans esmentades a una acció
coordinada, planificada i global.

3. Les condiciones i requisits que s'hagin d' observar per
accedir als programes específics als que es refereix el present
capítol s'establiran reglamentàriament.

Article 27
Centres de informació juvenil sobre habitatge
 
1. L'Administració autonòmica, en estreta colAlaboració amb els
Ajuntaments, establirà a cada una de les Illes, al manco un
centre d' informació juvenil de temes d' habitatge.

2. L'objectiu d'aquests centres serà d'oferir als joves un servei
d' atenció que abordi de forma global i personalitzada els
aspectes legals i de tramitació, fiscals, de finançament i
constructius referents a l' adquisició de habitatges.

Article 28
Habitatge protegit i el seu accés per menors de 35 anys
 

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears durà a terme un programa específic en matèria d' accés
a habitatge protegit per a menors de 35 anys, amb subvencions
per a cobrir interessos i capital, així com incentius fiscals i
exempció de determinats tributs, com l’Impost de
Transmissions Patrimonials o l’Impost de Successions i
Donacions .

Article 29
Habitatge en lloguer

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en colAlaboració amb els Ajuntaments, durà a terme un
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programa específic que contempli un règim especial d'
habitatges en lloguer per a menors de 35 anys.

L’objectiu de l'esmentat programa serà el de posar a
disposició dels joves que es trobin per sota d' un determinat
nivell de renda i menors de 35 anys, habitatges en règim de
lloguer, amb caràcter estacional o permanent, a un preu inferior
al del mercat, facilitant informació i assessorament tècnic i
jurídic envers l'allotjament.

Article 30
Habitatge per estudiants desplaçats

1. Mitjançant convenis subscrits entre l'Administració
autonòmica, els Ajuntaments i Consells Insulars  i les
Universitat de les Illes Balears es durà a terme un programa
específic que contempli la creació d' un patrimoni d' habitatges
de titularitat pública destinat a ser explotat en Règim de lloguer
mentre duri el curs acadèmic.

Aquests habitatges s'oferiran als estudiants de baixa renda
familiar desplaçats a l' Universitat de les Illes Balears des de les
Illes de Menorca, Eivissa i Formentera, així com des dels
municipis de Mallorca geogràficament més aïllats del campus
universitari, amb la finalitat de palAliar el problema d'accés a un
habitatge estacional.

2. L’adjudicació d’aquests habitatges se realitzarà mitjançant la
convocatòria corresponent, aplicant-se com a índex de barem,
els següents:

a) Nivell de renda personal i familiar.

b) Illa o municipi de procedència.

c) Expedient acadèmic.

3. D’altra banda, l’Administració promourà especialment com a
alternativa d’habitatge per a estudiants desplaçats el lloguer a
canvi de la cura i companyia a gent gran que viu sola, atès que
no només s’afavoreix l’accés a l’habitatge per un cost econòmic
mínim, sinó que  amés compleix una important funció social cap
a la gent gran.

Article 31
Convenis entre l'Administració autonòmica, Ajuntaments,
Consells Insulars i promotors

1. Amb la finalitat de reforçar l'acció pública en mat èria de
habitatge, es fomentaran els convenis entre l'Administració
autonòmica, els Ajuntaments, els Consells Insulars i els
promotors a l'objecte de configurar l' oferta de habitatge pels
joves en accés diferit a la propietat.

2. L' objectiu dels esmentats convenis serà el d'oferir en Règim
de propietat, amb preferència als joves inscrits en borses de
demandants d' habitatges municipals i amb nivells baixos d'
ingressos anuals, un habitatge a un cost entre un 25 i 20%
menor als dels tipus de mercat.

Capítol III
De l'educació per a la salut

Article 32
Disposició general

Totes les Administracions Públiques de les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències i, en el seu cas,
de forma coordinada i planificada i d’acord amb la legislació en
matèria sanitària, promouran l’educació per a la salut com un
aprenentatge que aspira no només a aconseguir hàbits que
fomentin la salut, sinó també l'afavoriment d'una filosofia de
vida més saludable.

Article 33
Àrees de actuació

Les Administracions Públiques de les Illes Balears, en
atenció a les seves respectives competències, centraran les
seves actuacions, especialment, sobre les següents àrees:

a) Consum responsable i solidari.

b) Prevenció de malalties i del consum de drogues.

c) Alternatives d’oci nocturn saludable.

d) Educació vial.

Article 34
Consum
 

En matèria de consum, l'Administració de la comunitat
autònoma, adoptarà, entre altres, les següents mesures:

a) Fomentar campanyes de divulgació en les que es doni a
conèixer i es millori a la informació i les garanties que s'ofereixen
al consumidor en determinats tipus de productes que afectin
especialment al sector juvenil.

b) Fomentar la conscienciació cap a una nova modalitat de
consum responsable, solidari i respectuós amb el medi ambient.

c) Donar  els estudis que tinguin com a objectiu l'anàlisi de
l'influencia de la publicitat en els joves, potenciant la necessitat
de valorar la publicitat amb esperit crític.

Article 35
Prevenció de malalties

Totes les Administracions de les Illes Balears, en atenció a
les seves respectives competències, promouran actuacions que
contribueixin al desenvolupament d' hàbits de vida saludable.
A tal efecte, adoptaran, entre altres, les següents mesures:

a) Elaboració i difusió de materials i guies didàctiques.

b) Programació i organització de cursos específics envers
hàbits saludables i prevenció de conductes de risc.

c) Disseny i desenvolupament d'activitats de prevenció de tot
tipus de drogodependències.
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d)    Establiment de programes d' educació per a la  salut a tots
els nivells educatius.

e)   Donar  suport i proporcionar l' activitat física i la pràctica
esportiva entre els joves.

f)   Suport tècnic i econòmic a les campanyes de prevenció dels
trastorns alimentaris, embarassos no desitjats, infeccions per
VIH i altres patologies d’especial incidència entre els joves.

g)   Suport tècnic i econòmic a les entitats no lucratives
dedicades a aquestes matèries.

Article 36
Plans alternatius d' oci nocturn
 

Amb la finalitat de reduir el consum d' alcohol i d'altres
substàncies nocives, a més d' eradicar altres conductes
perilloses entre els joves, l'Administració autonòmica redactarà
un pla específic sobre la matèria i facilitarà a els Ajuntaments
els medis tècnics i econòmics necessaris per que puguin
implantar mesures específiques alternatives a les cultures d' oci
nocturn que condueixin a conductes perilloses o nocives per
els joves de les Illes Balears.

Article 37
Educació vial
 

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sempre d’acord amb la legislació existent en la matèria,
facilitarà a les etapes d' Ensenyament Obligatori, així com al
Batxillerat, l' adquisició d' hàbits basats en la prudència i el
respecte a les normes vials, encaminades a la prevenció
d'accidents de circulació, i millora de la seguretat vial.

Capítol IV
De les alternatives d'oci i temps lliure

Article 38
Disposició general

1. Totes les Administracions Públiques de les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències i, en el seu cas,
de forma coordinada i planificada, duran a terme polítiques de
promoció sociocultural pels joves.

Aquestes polítiques tindran com a objectiu facilitar a els
joves l' us i gaudiment dels recursos comunitaris d' oci i temps
lliure, especialment, oferint alternatives d' activitats i espais
durant els caps de setmana.

2. A tal efecte, les Administracions Públiques competents
adoptaran les mesures i recursos necessaris per facilitar als
joves el conjunt d' activitats culturals i recreatives esportives
a les que vulguin dedicar-se durant l' ocupació del seu oci i
temps lliure.

3. L'Administració autonòmica, al marc de les seves
disponibilitats pressupostàries, donarà suport tècnic i financer
a les Corporacions Locals per la posada en marxa d'aquestes

activitats d'oci i temps lliure, especialment totes aquelles que es
realitzin al marc d' un pla alternatiu a l' oci nocturn.

Article 39
Iniciativa social d'oci i temps lliure

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i la resta de les Administracions Públiques de les Illes
potenciaran i protegiran la iniciativa social que, respectant la
planificació general que s'estableixi, actuï a l'àmbit de la
promoció sociocultural per als joves, especialment, aquella que
ho faci sense ànim de lucre i promoguda per la mateixa
Joventut. A tal efecte, totes les Administracions Públiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, al marc de les seves
disponibilitats pressupostàries, donaran el suport tècnic i
financer necessari.

Article 40
Actuacions específiques d'oci i temps lliure

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en colAlaboració amb Ajuntaments, Consells Insulars
i amb els propis joves, duran a terme, entre d'altres, les
següents actuacions:

a) Impuls de les activitats culturals com a  alternativa d' oci per
als joves, facilitant l' accés de les Corporacions Locals a l' oferta
de certàmens culturals de la comunitat autònoma i altres actes
similars.

b) Promoció de la vinculació del temps lliure dels joves a la
pràctica de l'esport, facilitant l' accés a les instalAlacions
esportives i oferint una programació d' activitats completa i
diversificada, especialment a través dels Ajuntaments.

c) Foment dels intercanvis juvenils, tant internacionals com
nacionals, facilitant l' accés dels joves a la informació dels
programes europeus específics per la Joventut.

d) Impuls de les activitats turístiques dels joves, potenciant els
viatges de caràcter cultural, el turisme rural i els campaments
juvenils. Es proporcionaran la publicació i l' ús de guies de
turisme amb informació específica per als joves.

e) Promoció de programes de formació mediambiental, així com
d'activitats específiques de coneixement, contacte i conservació
de la naturalesa.

f) Foment de les associacions juvenils a l'àmbit del medi
ambient i dels programes destinats a l'ús d'espais naturals i les
seves instalAlacions per part de aquestes associacions.

g) Fomentar els intercanvis juvenils de caràcter esportiu, per tal
de potenciar les relacions esportives amb d'altres colAlectius
tant a nivell nacional com internacional, oferint a la vegada un
programa d'activitats esportives.

Capítol V
Del'exclusió i la integració social. Voluntariat i cooperació

Article 41
Disposició general  en matèria de exclusió e integració social
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1. Totes les Administracions Públiques de les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències i, en el seu cas,
de forma coordinada i planificada, adoptaran les mesures
necessàries per la prevenció de la marginació juvenil i la seva
eradicació.

2. A tal efecte, les Administracions Públiques de les Illes
Balears centraran les seves actuacions, principalment, als
àmbits familiar, escolar, social i laboral dels joves.

Article 42
Objectius i mesures especifiques de integració social

1. Les Administracions Públiques de les Illes Balears orientaran
les seves actuacions a la consecució, entre d'altres, dels
següents objectius:

a) Afavorir i promoure la igualtat entre sexes en tots als àmbits,
per tal que els joves assumeixin aquesta igualtat com un dret
fonamental i efectiu dins la nostra societat.

b) Evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de creença,
ideologia, origen, discapacitat, edat, cultura, opció sexual,
opinió o d’altres motius.

c) Evitar actituds racistes o xenòfobes, especialment entre els
segments d' edat més joves.

2. Per la consecució dels objectius als que es refereix l' apartat
anterior, les mesures que adoptin les Administracions
Públiques aniran dirigides a:

a) Sensibilitzar a la societat sobre la situació de marginació i els
problemes afegits que pateixen les persones excloses.

b) Possibilitar l'accés als estudis a tots aquells joves que,
demostrant un especial esforç i interès acadèmics, no gaudeixin
dels recursos econòmics necessaris per continuar a l'educació
no obligatòria.

e) Lluitar contra l' exclusió social i facilitar la integració social
dels mes desfavorits, mitjançant el desenvolupament d' accions
integrals.

d) Donar suport  a  la integració laboral dels més desfavorits,
així com al seu accés a la cultura i l'oci.

e) Eliminar la discriminació de sexe a l'àmbit formatiu i laboral,
garantint la igualtat real d' oportunitats.

f) Facilitar la connexió entre el centre de formació, les famílies
desfavorides i els recursos disponibles per ajudar-los.

g) Afavorir la plena integració sociolaboral de les joves que
siguin mares solteres, així com de les famílies monoparentals en
general.

h) Propiciar la integració cultural i lingüística dels immigrants,
així com el coneixement i respecte mutu.

Article 43

Disposició general en matèria de voluntariat i cooperació

1. Totes les Administracions Públiques de les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències i, en el seu cas,
de forma coordinada i planificada, adoptaran les mesures
necessàries per la promoció de la cooperació i el voluntariat
entre els joves.

2. Es fomentaran especialment totes aquelles entitats no
lucratives que desenvolupin les seves activitats al marc dels
objectius que persegueix la present llei i estiguin promogudes
pels propis joves.

Article 44
Objectius i mesures específiques
 
1. Les Administracions Públiques de les Illes Balears orientaran
les seves actuacions en aquesta matèria al foment del
voluntariat, la cooperació, la solidaritat i la participació entre els
joves.

2. A tal efecte, les mesures que adopten les diferents
Administracions Públiques aniran dirigides a:

a) Donar suport  tècnic i financer a les ONG per un millor
desenvolupament de la tasca dels joves voluntaris.

 b) Cooperar amb les ONG que treballen per promoure la
colAlaboració dels ciutadans, i en particular dels joves, en
accions de voluntariat.

c) Promoure i donar suport  prioritàriament al desenvolupament
de qualsevol iniciativa de voluntariat que sorgeixi directament
dels propis joves.

d) Fomentar a l'àmbit universitari el desenvolupament de
activitats que tinguin com a objectiu sigui el de facilitar la tasca
de les ONG’s.

e) Establir els mecanismes de reconeixement de la tasca i el mèrit
de joves voluntaris i associacions juvenils que hagin contribuït
a la difusió i a la consolidació del voluntariat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

f) Incloure dins del sistema educatiu matèries transversals que
apropin els joves a la temàtica del voluntariat i a la realitat del
món menys afavorit, per inculcar sentiments i valors de
solidaritat.

Capítol VI
Promoció de l'associacionisme i la participació juvenil

Article 45
Disposició general

1. Totes les Administracions Públiques de Les Illes Balears, a
l'àmbit de les seves respectives competències i, en el seu cas,
de forma coordinada i planificada, adoptaran les mesures
necessàries per impulsar la plena participació de la Joventut al
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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2. A tal efecte, les Administracions Públiques fomentaran
l'associacionisme juvenil, estimulant la creació i el
desenvolupament d'entitats i associacions juvenils.

Article 46
Suport tècnic i econòmic
 

Les Administracions Públiques de les Illes Balears
facilitaran la creació i funcionament de les associacions juvenils
mitjançant les següents accions:

a) Atorgant un amp li suport  tècnic, que haurà d'incloure no
només la informació necessària sinó també l'assessorament
permanent i la formació, si així fos solAlicitat.

b) Concedint ajudes i subvencions periòdiques que
contribueixin al funcionament d'aquestes associacions i al
desenvolupament de projectes i programes específics per part
de les mateixes.

c) Cedint espais, infraestructures i material per al
desenvolupament de les activitats organitzades per les
associacions juvenils.

d) Promovent l’organització d’activitats i congressos que
fomentin l’intercanvi.

Article 47
Ajudes i subvencions autonòmiques
 
1. Cada any, durant els dos primers mesos de l' exercici
pressupostari, el Govern de les Illes Balears, atenent a les seves
disponibilitats pressupostàries, publicarà la convocatòria
d'ajudes i subvencions dirigides al funcionament d'
associacions juvenils i desenvolupament de projectes per part
de les mateixes.

2. Podran acollir-se a aquestes subvencions i ajudes totes
aquelles associacions que presentin la seva solAlicitud en temps
i forma i compleixin els requisits que s' estableixin
reglamentàriament.

3. El terme entre la publicació de l'esmentada convocatòria i la
resolució dels expedients concedint o denegant l'ajuda o
subvenció no podrà excedir de sis mesos.

4. Sense perjudici del dispost a la legislació vigent en matèria
de control i fiscalització de subvencions i ajudes públiques
concedides per part de l 'administració autonòmica,
especialment en el que es refereix al Títol IV de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les seves normes de desenvolupament, des de la
conselleria competent en matèria de joventut es durà a terme un
seguiment i una avaluació continua del compliment per part de
cadascuna de les entitats beneficiades de les finalitats per les
que les subvencions o ajudes els hi varen ser concedides.

TÍTOL V
DEL FINANÇAMENT

 
Article 48
Fons de finançament juvenil

1. A iniciativa de les conselleria competents a cadascuna de les
matèries, el titular de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
elevarà una proposta al Consell de Govern per la creació d' un
Fons específic, a l' objecte de finançar les activitats que es
contemplin a la present llei i per atorgar les subvencions i ajuts
que en ella s'estableixin.

2. Aquest Fons anirà destinat a facilitar la posta en marxa de
totes aquelles accions públiques o privades, dirigides a la
promoció de la Joventut amb la finalitat d'aconseguir el seu
màxim desenvolupament polític, social, econòmic, associatiu i
cultural.

3. A aquest efecte es consignaran al pressuposts de cada
exercici econòmic les dotacions necessàries pel compliment
d'aquestes finalitats, indicant a cada un dels programes de les
diferents seccions pressupostàries, quins d'aquests formen part
del Fons de Finançament Juvenil.

4. Així mateix s' integraran a l'esmentat Fons, les donacions,
herències i llegats que, per voluntat expressament manifestada
pel cedint, hauran de dedicar-se als fins prevists a la present
llei.

Article 49
Altres ingressos
 

Els ingressos procedents del reintegrament, en el seu cas,
de les subvencions i ajudes públiques atorgades conforme a
l’article 47 anterior s' afectaran al compliment dels fins de la
present llei.

Article 50
Destí del fons
 
1. Anualment es destinarà un 50% del Fons esmentat a
subvencionar els programes específics de les Corporacions
Locals pel finançament de les activitats per les que es dota el
Fons.

Tindran prioritat  per accedir a aquest finançament les
Corporacions Locals que assignin a aquestes activitats un
crèdit proporcionalment similar al destinat per la comunitat
autònoma.

2. L'altre part  del Fons, anirà destinat a la realització de les
activitats previstes en aquesta llei per part  de l'Administració
autonòmica i la iniciativa social.

Article 51
Subvencions específiques a corporacions locals
 
1. Cada any, els dos primers mesos de l' exercici pressupostari,
el Govern de les Illes Balears, atenent a les seves disponibilitats
pressupostàries, publicarà la convocatòria d’ajudes i
subvencions dirigides a les Corporacions Locals per la
realització de les activitats previstes a la present llei.

2. Podran acollir-se a aquestes subvencions i ajudes aquells
Ajuntaments, Mancomunitats i Consells Insulars que presentin
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la seva sol Alicitud en temps i forma i compleixin els requisits que
s' estableixin reglamentàriament.

3. El terme entre la publicació de l'esmentada convocatòria i la
resolució dels expedients concedint o denegant l'ajuda o
subvenció no podrà excedir de sis mesos.

4. El règim de les subvencions i ajudes públiques previstes al
present article es regiran pel dispost a la normativa financera de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional primera

Dins del termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor
de la present llei, la Comissió Interdepartamental de Joventut
haurà d’adaptar la seva organització i funcionament d’acord
amb l'establert al Capítol II del Títol II.

Disposició addicional segona
 

Al terme de tres mesos des de la publicació de la present
llei, el Govern de Les Illes Balears, vista la proposta elevada per
la Conselleria d' Hisenda i Pressuposts, haurà d’aprovar la
dotació del Fons de Finançament Juvenil a que es refereix el
títol V d’aquesta llei.

Disposició addicional tercera
 

En un terme no superior a sis mesos des de l' entrada en
vigor de la present llei, quedarà constituïda una comissió
específica dins del Consell de la Joventut de les Illes, amb la
funció de controlar semestralment el grau de compliment i
execució dels Plans de Joventut.

El resultat de l'esmentat control haurà de recollir-se a un
informe anual del que es donarà trasllat a la Comissió
corresponent del Parlament de les Illes Balears, en els tres
primers mesos de l’any següent en que l' informe correspongui.

Disposició addicional quarta
 

Al terme de sis mesos des de l' entrada en vigor de la
present llei, el Govern de les Illes Balears haurà de presentar
davant el Parlament o, en el seu cas, aprovar totes les
modificacions legals i reglamentàries necessàries per l'adequat
acompliment dels seus preceptes.

Disposició derogatòria
 

Queden derogats quantes disp osicions d' igual o inferior
rang s'oposin a l'estabilitat a la present llei.

Disposició final primera

S' autoritza el Govern de les Illes Balears per que, en un
terme no superior a sis mesos des de l' entrada en vigor de la
present llei, dicti totes les disposicions que resultin necessàries
pel desenvolupament i l'execució de tot el previst en la mateixa
i, en tot cas, a tots aquells aspectes als que la Llei es remet
expressament al desenvolupament reglamentari.

Disposició final segona

 
Amb la finalitat de donar compliment a tot el disposat a la

present llei, s'establiran les dotacions pressupostàries
corresponents als Pressuposts de la comunitat autònoma de les
Illes Balears pel pròxim exercici.

Disposició final tercera
 

En cas de que la comunitat autònoma de les Illes Balears
adquirís competència normativa envers els tributs cedits per
l'Estat, el Govern de les Illes Balears procedirà a l'establiment de
les oportunes deduccions personals i familiars en matèria de
Joventut.

Disposició final quarta

La present llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 2 d'octubre del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3736/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb la publicitat institucional. (Mesa de 30 d'octubre del
2002).

Palma, a 30 d'octubre 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears, sobre la política del Govern de les
Illes Balears en relació amb la publicitat institucional.

La publicitat institucional ha de ser un dels mitjans que
qualsevol administració ha d'utilitzar per transmetre informació
d'interès públic als ciutadans i no per utilitzar els mitjans de les
administracions per fer política partidista. La política -criteris,
quantitats, repartiment, ...- que el Govern de les Illes Balears
aplica en matèria de campanyes publicitàries, pluralisme
informatiu, programes subvencionats en mitjans de
comunicació, insercions publicitàries, etc., és una absoluta
incògnita.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el
conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb la
publicitat institucional.
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Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3783/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
títol d'educació secundària obligatòria. (Mesa de 30
d'octubre del 2002).

RGE núm. 3784/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
títol d'educació secundària obligatòria. (Mesa de 30
d'octubre del 2002).

RGE núm. 3785/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
títol d'educació secundària obligatòria. (Mesa de 30
d'octubre del 2002).

RGE núm. 3786/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució del pressupost destinat a educació. (Mesa de 30
d'octubre del 2002).

Palma, a 30 d'octubre 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 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.

En relació amb els resultats acadèmics en els cursos 2000-
2001 i 2001-2002:

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls aplica un
programa de diversificació curricular? I quin percentatge
suposa aquest nombre en relació amb el nombre total d'alumnes
matriculats?

Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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.

En relació als resultats acadèmics en els cursos 2000-2001
i 2001-2002:

Quin és el nombre d'alumnes que iniciaren i remataren amb
èxit els Programes de Garantia Social (alumnes que han obtingut
certificat d'haver conclòs)?

Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb els resultats acadèmica en els cursos 2000-
2001 i 2001-2002:

Quin és el nombre d'alumnes que obtenen el títol de graduat
en educació secundària obligatòria amb totes les àrees
aprovades o amb una, dues o més àrees pendents? Expressau
el percentatge de titulats en relació amb el nombre total
d'alumnes matriculats.

Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'evolució del pressupost destinat a Educació i la
despesa anual des de la data dels traspassos a aquesta
comunitat autònoma -prenent com a referència el cost efectiu-
fins a l'exercici 2002?

Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3820/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga de
dia 29 d'octubre. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).
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RGE núm. 3821/02, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
desviament del torrent de Manacor. (Mesa de 30 d'octubre
del 2002).

RGE núm. 3822/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de Justícia. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3823/02, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a
l'habitatge. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3824/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensació econòmica amb la fundació que atorga el premi
Regió Europea de l'any. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3825/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
doble llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 30
d'octubre del 2002).

RGE núm. 3826/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comparació del premi Regió Europea de l'any amb el  premi
Nobel. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3827/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de
Menorca i Eivissa i Formentera a les activitats de l'institut
Ramon Llull. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3828/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
dels pisos tutelats. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3829/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
dels pisos assistits i tutelats amb els dispositius de
rehabilitació ocupacional per als malalts mentals crònics.
(Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3830/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habilitació d'un espai de préstec de llibres a la biblioteca
pública de Maó. (Mesa de 30 d'octubre del 2002).

RGE núm. 3831/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats esportives que han aconseguit augmentar l'aportació
econòmica de la Fundació Illesport. (Mesa de 30 d'octubre
del 2002).

Palma, a 30 d'octubre 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la vaga
general d'educació de dia 29 d'octubre en contra de la llei de
qualitat de l'ensenyament?

Palma, a 22 d'octubre del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quina és la situació de les obres de desviament del torrent
de Manacor?

Palma, a 29 d'octubre del 2002.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quina situació es troba la transferència de les
competències sobre Justícia a la comunitat autònoma de les
Illes Balears?

Palma, a 29 d'octubre del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives legislatives considera el Govern de les
Illes Balears que l'executiu estatal ha de prendre per facilitar
l'accés a l'habitatge digne?
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Palma, a 29 d'octubre del 2002.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Ha acordat el Govern de les Illes Balears algun tipus de
compensació econòmica amb la fundació que atorga el premi
Regió Europea de l'any 2003 per desenvolupar aquest guardó
a les Illes Balears?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan de temps pensa tolerar la consellera de Salut i Consum
que a la Fundació Hospital de Manacor es dugui una doble
llista d'espera?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Quins criteris ha establert el conseller de Presidència en
relació amb l'entitat que atorga els premis Regió Europea de
l'Any per comparar-la a la fundació que atorga els premis
Nobel?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat fins ara i quina serà d'ara en endavant la
presència de les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera a les
activitats de l'institut Ramon Llull?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb la proporció de 2 1/2 usuaris per pis tutelat i la plantilla
de personal que contempla el seu funcionament, serà possible
el seu manteniment?

Palma, a 23 d'octubre del 2002.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

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

On faran la rehabilitació ocupacional els 22 malalts mentals
procedents del pavelló Lluerna que passaran als pisos de
l'IBAVI?

Palma, a 23 d'octubre del 2002.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Se'n pened el conseller de Cultura de no haver fet cas de la
proposta del Grup Popular en la qual es recomanava que
s'habilités un espai de préstec de llibres, arran de les obres de
la biblioteca pública de Maó, ateses les crítiques que Esquerra
de Menorca ha fet a la manca de previsió de la conselleria?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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 Ple.

Quines entitats esportives han aconseguit augmentar
l'aportació econòmica de la Fundació Illesport després d'haver-
se reunit amb el director gerent de la Fundació Illesport, o una
vegada publicades provisionalment?

Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3781/02, de quatre diputats membres de la

Comissió no permanent de Salut, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no
permanent de Salut, per tal d'informar sobre la política de
personal duta a terme des de la Conselleria de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3782/02, de quatre diputats membres de la

Comissió no permanent de Salut, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, conformement amb l'est ablert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no
permanent de Salut, per tal d'informar sobre la contractació de
141 funcionaris amb càrrec a la transferència de sanitat el passat
mes de maig.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 3635/02, de conservació de la biodiversitat
a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, conformement amb l'establert a l'article 93
del Reglament de la Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 3788/02,
presentat  pel Grup Parlamentari Popular, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de referència
(publicat al BOPIB núm. 159, de 25 d'octubre d'enguany), fins
al proper dia 11 de novembre, a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 3587/02, d'organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, conformement amb l'establert a l'article 93
del Reglament de la Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 3789/02,
presentat  pel Grup Parlamentari Popular, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de referència
(publicat al BOPIB núm. 158, de 18 d'octubre d'enguany), fins
al proper dia 15 de novembre, a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.

3374/02. 

La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 3759/02,
present at pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se
solAlicita la retirada de la solAlicitud de compareixença de
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referència, del conseller d'Economia, Comerç i Indústria, davant
la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre els darrers
indicadors demogràfics que han estat objecte de publicació per
l'IBAE referents als moviments naturals de la població i les
migracions (publicada al BOPIB núm. 157, de 21 d'octubre
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Creació d'una ponència d'estudi de reforma de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 30 d'octubre del 2002, conformement
amb l'acord adoptat  pel Ple de la Cambra, en sessió de dia 17
d'octubre d'enguany, acordaren que es constitueixi en el si de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, una
ponència d'estudi de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, amb la mateixa composició numèrica de les
ponències legislatives i amb el mateix criteri de distribució.

La ponència serà integrada de nou membres, d'acord amb la
distribució següent: 4 del Grup Parlamentari Popular, 2 del Grup
Parlamentari Socialista, 1 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 1 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista i 1 del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 d'octubre del 2002, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
3756/02 i 3757/02, presentats pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, mitjançant els quals es comuniquen les
substitucions següents:

* A la Comissió d'Economia, el diputat  Hble. Sr. Eberhard
Grosske i Fiol substitueix el diputat  Hble. Sr. Miquel Ramon i
Juan.

* A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, el
diputat  Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol substitueix el diputat
Hble. Sr. Josep Portella i Coll.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

B)
Anunci de licitació mitjançant concurs per procediment

obert d'un contracte de subministrament del desenvolupament
i la instalAlació de l'aplicació de confecció de resums de
premsa.

Parlament de les Illes Balears

Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant concurs obert
d'un contracte de subministrament del desenvolupament i la
instalAlació de l'aplicació de confecció de resums de premsa

1. Entitat adjudicacora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 17/2002 

2. Objecte del contracte
Subministrament del desenvolupament i la instalAlació de

l’aplicació de confecció de resums de premsa per l’àrea de
comunicació i relacions externes del Parlament de les Illes
Balears.
 
3. Tramitació

- Ordinària.
- Procediment: Obert
- Forma d’adjudicació: concurs.

4. Termini d'execució
Sis mesos.

5. Tipus de licitació
Pressupost total licitació:  120.000,00 i (amb IVA inclòs).

6. Garantia
La garantia provisional n’és de: 2.400,00 i 

7. Obtenció de documentació i d'informació
En el Parlament de les Illes Balears, Carrer Palau Reial núm.

8 de Palma. Dependències: Servei de Contractació. Així mateix
hi haurà informació a la pàgina WEB del Parlament
(www.parlamentib.es) en la Secció Publicacions/Altres.

8.Presentació de proposicions

a) Lloc de presentació:
S’hauran de presentar en el Registre del Parlament de les

Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8 de Palma, des de les nou
a les catorze hores.

b) Data límit de presentació:
Quinze naturals següents a la data de publicació d’aquest

anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
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9. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer

Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.

10. Documents que han de presentar els licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives

particulars.

11. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

Palma, 30 d’octubre de 2002.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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