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AH) RGE núm. 4238/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Mesquida.
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AI) RGE núm. 4239/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Rajada.
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AJ) RGE núm. 4240/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Bona.
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AK) RGE núm. 4241/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Millor.
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AL) RGE núm. 4242/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Mendia.
1481
AM) RGE núm. 4243/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cales de Mallorca.
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AN) RGE núm. 4244/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Sa Coma.
1481
AO) RGE núm. 4245/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Portocolom.
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AP) RGE núm. 4246/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala d'Or.
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AQ) RGE núm. 4247/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Ferrera.
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AR) RGE núm. 4248/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Colònia de Sant Jordi.
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AS) RGE núm. 4249/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs s'Arenal.
1482
AT) RGE núm. 4250/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Platja de Palma.
1482
AU) RGE núm. 4251/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Can Pastilla.
1482
AV) RGE núm. 4252/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Cala Major.
1483
AX) RGE núm. 4253/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Portals Nous.
1483
AY) RGE núm. 4254/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Palmanova.
1483
AZ) RGE núm. 4255/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Magalluf.
1483
BA) RGE núm. 4256/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Santa Ponça.
1483
BB) RGE núm. 4257/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs Peguera.
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A) RGE núm. 4103/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a discriminació i maltractament per qüestions de
llengua.
1484

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 1944/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a actuacions duites a terme
per la Direcció general d'Emergències.
1484
B) A la Pregunta RGE núm. 1946/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a plans especials de rics
químics.
1484
C) A la Pregunta RGE núm. 1946/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a equivalència de títols
acadèmics.
1484
D) A la Pregunta RGE núm. 1979/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a descomposició del SOIB.
1485
E) A la Pregunta RGE núm. 1980/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla estratègic sobre
seguretat laboral.
1485
F) A la Pregunta RGE núm. 1981/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a prevenció a les petites
i mitjanes empreses.
1485
G) A la Pregunta RGE núm. 1988/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a avaluació de les
fumigacions contra la processionària.
1486
H) A la Pregunta RGE núm. 2020/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tercer centre de salut
d'Eivissa.
1486
I) A la Pregunta RGE núm. 2041/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a estat d'aplicació del
programa Red.es.
1486
J) A la Pregunta RGE núm. 2044/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a mediador cultural.
1487
K) A la Pregunta RGE núm. 2044/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a comissió delegada
del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris.
1487
L) A la Pregunta RGE núm. 2156/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
General el mes de gener.
1488
M) A la Pregunta RGE núm. 2157/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
General el mes de febrer.
1488
N) A la Pregunta RGE núm. 2158/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
General el mes de març.
1489
O) A la Pregunta RGE núm. 2164/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
1489
P) A la Pregunta RGE núm. 2165/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
1489
Q) A la Pregunta RGE núm. 2166/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Dureta.
1489
R) A la Pregunta RGE núm. 2167/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer.
1489
S) A la Pregunta RGE núm. 2168/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor.
1490
T) A la Pregunta RGE núm. 2169/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
1490
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U) A la Pregunta RGE núm. 2170/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
1490
V) A la Pregunta RGE núm. 2171/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions centres
concertats a Menorca.
1490
X) A la Pregunta RGE núm. 2172/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions centres
concertats a Eivissa.
1490
Y) A la Pregunta RGE núm. 2183/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consultes
fora d'horari laboral.
1491
Z) A la Pregunta RGE núm. 2184/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari laboral normal.
1491
AA) A la Pregunta RGE núm. 2185/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions
de Son Dureta.
1491
AB) A la Pregunta RGE núm. 2186/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre.
1491
AC) A la Pregunta RGE núm. 2202/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
1491

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2800/04.

1492

B) Manteniment per al proper període de sessions de la Interpel Alació RGE núm. 3212/04.

1492

C) Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2800/04.

1492

4. INFORMACIONS
A) Adscripció del diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza al Grup Parlamentari Socialista.

1492

B) Anunci per a la licitació del contracte de subministrament de dos vehicles amb arrendament financer "renting" a 48 mesos.
1492
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
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Unida i Els Vers, l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Joan Boned i
Roig i l'Hble. Sra. Margalida Isabel Cabrer i González.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 15 de juny del 2004,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3477/04, relativa a cessament de l'Excma. Sra. Catalina Cirer
com a vocal del Consell d'Administració de l'organisme
Patrimonio Nacional, i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva queixa
formal pel "tarannà" mostrar en el procediment portat a terme
pel cessament de l'Excelentíssima Sra. Catalina Cirer, batlessa
de Palma, com a vocal del Consell d'Administració de
Patrimonio Nacional i insta el president del Govern de l'Estat
a donar les explicacions oportunes mitjançant una comunicació
formal per escrit.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3896/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajornament de l'entrada en
vigor de la LOCE. (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a revocar el cessament de la batlessa de Palma i a
mantenir la representació de l'Ajuntament de la ciutat en el
Consell d'Administració de Patrimonio Nacional."
A la seu del Parlament, 16 de juny del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3900/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al programa "Un hivern a
Mallorca". (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 2787/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
central.
Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Isabel Cabrer i González.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3892/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistemes homologats de
qualitat per a l'oferta complementària. (BOPIB 45 d'11 de juny
del 2004).

1450

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3901/04, de
l'Hble. Sra. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despeses de transport dels
esportistes entre illes. (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3893/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a crisi econòmica. (BOPIB 45
d'11 de juny del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3894/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a solució a les dificultats
econòmiques. (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3898/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rehabilitació de molins a l'illa d'Eivissa.
(BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3897/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego M anuel Guasch i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport dels esportistes fora
de les seves illes de residència. (BOPIB 45 d'11 de juny del
2004).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3884/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a declaracions
del director general de Política Lingüística quant a
subvencions. (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3890/04, de
l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
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d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a nombre de facultatius
del servei d'urgències de Can Misses. (BOPIB 45 d'11 de juny
del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 3738/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions davant les
contingències fiscals aparegudes com a conseqüència de les
taxacions fetes pel Govern per a l'adquisició d'alguns actius de
Valldemossa Producciones, SL. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

Ordre de Publicació
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3895/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tensions acumulades.
(BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

1.4. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

A)
Jurament o promesa de l'Hble. Sr. Diputat Andreu crespí
i Plaza.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de juny del 2004, prengué possessió i prometé el seu
càrrec el diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3899/04, de
l'Hble. Sra. Diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a seu de l'Escola Balear de
l'Administració Pública. (BOPIB 45 d'11 de juny del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats sobre incompatibilitats dels nous diputats.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny del 2004, en compliment de l'establert a l'article 21
del Reglament de la Cambra, s'aprovà per assentiment l'informe
de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
Declaració institucional sobre el procés
reconciliació i reconstrucció nacional a Burundi.

de

pau,
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny del 2004, assumí la declaració institucional esmentada
que havia estat consensuada per tots els grups parlamentaris, el
text de la qual és del tenor literal següent:
"El Parlament de les Illes Balears, davant el procés de pau,
reconciliació i reconstrucció nacional iniciat a Burundi:
Es congratula pels progressos que s'hi han realitzat, sobretot
a través de la signatura de l'acord global de l'alt-el-foc, de la
integració dels signants al Govern, a l'Assemblea Nacional, a
les institucions locals i a la diplomàcia i de l'inici de les
reformes de l'exèrcit.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 2346/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a places de metge d'urgència de Can Misses
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió 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 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Dóna suport i encoratja les parts signatàries de l'esmentat
acord i totes les organitzacions de la societat burundesa a
treballar per fer realment possible la reconciliació i el
desenvolupament humà, integral i sostenible d'aquell país".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 2637/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret d'admissions II. (BOPIB núm. 40
de 7 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2004, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2410/04,
relativa a obertura del tren Inca-Manacor, amb l'esmenta RGE
núm. 3619/04, del Grup Parlamentari Socialista, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prengui mesures per a la potenciació del
transport ferroviari, perquè l'accés a la mobilitat sigui més
equitatiu `per a tots els ciutadans."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 2638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret d'admissions III. (BOPIB núm.
40 de 7 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 2 de juny del 2004.
El secretari:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2639/04 i 2640/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relatives a decret
d'admissions IV i V. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 2636/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret d'admissions I. (BOPIB núm. 40
de 7 de maig del 2004).

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 2758/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per fer front a la demanda energètica de
l'estiu. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 2725/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació de centres educatius a Eivissa. (BOPIB
núm. 40 de 7 de maig del 2004).

1453

Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 3198/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a previsions sobre auditories energètiques. (BOPIB
núm. 43 de 28 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 2725/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de remodelació CP Sa Bodega. (BOPIB
núm. 40 de 7 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 3295/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a incentius a l'estalvi energètic. (BOPIB núm. 43 de 28
de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 3296/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a rendiment energètic. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig
del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2004, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2332/04, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
manteniment del projecte d'artèria transversal. (BOPIB núm. 39
de 30 d'abril del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 3297/04, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pla d'actuació per triplicar la producció d'energies
renovables. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

L)

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

...
....
....
....

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2004, rebutjà els
punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 2410/04,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
obertura del tren Inca-Manacor. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril
del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
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. . . . . . 12
....... 5
....... 7
....... 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2004, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2982/04, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a obertura
d'espais tancats a l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 42 de
21 de maig del 2004).

Ordre de Publicació
D)

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del
2004, rebutjà la proposició no de llei RGE núm. 2416/04, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ajuts
per als damnificats pel temporal de calabruix a Consell.
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

de fallides elèctriques. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del
2004).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del
2004, rebutjà la proposició no de llei RGE núm. 2613/04, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe.
(BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
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2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les
irregularitats observades al darrer concurs de trasllats de
funcionaris (RGE núm. 2730/04).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny del
2004, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior qui, acompanyat de la directora general de Funció
Pública, del director general d'Interior, de la secretària general,
del cap de gabinet i del cap de servei de Relacions Sindicals,
informà sobre el tema de referència.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, rebutjà la proposició no
de llei RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a creació d'una mesa per a la
desestacionalització. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:

B)

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, davant la Comissió no permanent
d'estudi de la millora per part de l'Estat, del finançament de
les competències en matèria d'Educació i de Sanitat, sobre la
situació actual del finançament de les transferències en
matèria de Sanitat i d'Educació (RGE núm. 3205/04).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat, del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de juny del 2004, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació qui,
acompanyat de la directora general d'Economia i del director
general de Pressuposts, informà sobre el tema de referència.

G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny del 2004, rebutjà la proposició no
de llei RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficina d'informació dels drets dels usuaris en casos

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
línia d'ajudes en concepte de tasques de neteja a la costa del
Concello de Camariñas per l'abocament del Prestige (RGE
núm. 3233/04).

Ordre de Publicació
F)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del
2004, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior qui, acompanyat del director general d'Emergències,
de la directora general de Funció Pública, del director general
d'Interior, de la secretària general, del cap de Gabinet i del cap
de servei de Relacions Sindicals, informà sobre el tema de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cuiltura, davant la Comissió no permanent d'estudi de la
millora per part de l'Estat, del finançament de les
competències en matèria d'Educació i de Sanitat, sobre la
situació actual del finançament de les transferències de les
competències en matèria d'Educació (RGE núm. 3206/04).
A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat, del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 de juny del 2004, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura qui, acompanyat
del cap de Gabinet, del secretari general i del director general
de Planificació i Centres, informà sobre el tema de referència.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent d'estudi de la
millora per part de l'Estat, del finançament de les
competències en matèria d'Educació i de Sanitat, sobre la
situació actual del finançament de les transferències de les
competències en matèria de Sanitat (RGE núm. 3207/04).

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat, del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 de juny del 2004, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum qui, acompanyada
de la secretària general i del director general de Planificació i
Finançament, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 3240/04.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2004, fou retirada,
mitjançant l'escrit RGE núm. 3886/04, la pregunta de
referència, del diputat Hble. Sr. M iquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a estudis de
la pujada del preu de l'aigua de la dessaladora de la ciutat
d'Eivissa (BOPIB núm. 43, de 28 de maig del 2004).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre els darrers esdeveniments referents a l'Institut Ramon
Llull (RGE núm. 2987/04).

Ordre de Publicació
B)

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2004,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui, acompanyat de la directora general de
Cultura, del director general de Política Lingüística i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema de referència.

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 3199/04.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2004, fou ajornada la
pregunta de referència, de la diputada Hble. Sra. Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
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Verds, relativa a mesures per complir el Protocol de Kioto
(BOPIB núm. 43, de 28 de maig del 2004).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A)
PROJECTE DE LLEI
SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES
ADDICCIONS
A LES ILLES BALEARS
SUM ARI
Títol Preliminar. Disposicions generals.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juny del 2004, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres
addicions a 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'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 1 de setembre d'enguany, a les 14,00 hores.
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 11 de
juny del 2004, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

8. Projecte de llei sobre drogodependències i altres
addicions a les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut
i Consum adopta l'acord següent:
"Aprovar el Projecte de llei sobre drogodependències i
altres addicions a les Illes Balears i la seva remissió al
Parlament de les Illes Balears, juntament amb la memòria i els
antecedents, per a la tramitació com a projecte de llei".
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 11 de juny del 2004.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

Títol I. M esures relatives a les drogodependències i altres
addiccions.
Capítol I. De les mesures generals de prevenció.
Secció 1a De la prevenció en general.
Secció 2a Dels diferents àmbits d’actuació de les
administracions públiques.
Capítol II. De les mesures especials de prevenció i control
del consum del tabac
Secció 1a Limitacions a la promoció i publicitat del
tabac.
Secció 2a Limitacions a la venda i consum del tabac.
Capítol III. De les actuacions sobre el joc patològic.
Capítol IV. De les actuacions sobre altres drogues i altres
addiccions.
Capítol V. De l’atenció a les persones amb addiccions.
Secció 1a Dels principis bàsics.
Secció 2a Centres, serveis i programes d’atenció
públics.
Secció 3a Autorització i registre de centres i serveis
d’atenció als drogodependents.
Secció 4a La incorporació social.
Secció 5a Nivells d’assistència.
Capítol VI. De la recerca, la formació.
Títol II. Organització i competències de les administracions
públiques.
Capítol I. Competències de les administracions públiques.
Secció 1a De la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Secció 2a Competències dels ens territorials.
Capítol II. La coordinació.
Secció 1a El coordinador sobre drogues de les Illes
Balears.
Secció 2a Altres òrgans de coordinació.
Capítol III. Instruments de planificació i participació.
Secció 1a El Pla d’actuacions sobre drogodependències
de les Illes Balears.
Secció 2a Participació social.
Títol III. Règim sancionador
Disposicions addicionals
Disposició transitòria
Disposició derogatòria
Disposicions finals
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
L’article 43 de la CE estableix com a un dels principis
rectors de l’Estat el dret a la protecció de la salut, i correspon
als poders públics l’organització i la tutela de la salut pública,
tant des de l’òptica de la prevenció com de les prestacions i
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dels serveis necessaris per a aquesta. En aquest marc de
reconeixement de drets socials, la drogodependència i les
conductes addictives figuren com a un dels fenòmens socials i
sanitaris més importants en aquest inici del segle XXI.
Aquesta problemàtica no s’ha de centrar exclusivament en
allò que el fenomen de l’addicció representa per als poders
públics en matèria de responsabilitat o de tutela únicament, sinó
que ha de vetlar pel que significa per a l’individu, per la
limitació que determina per a la seva llibertat, i en aquests
casos es parla d’una patologia de la llibertat.
Es fa necessari des dels poders públics promoure
normatives específiques que regulin i sancionin l’ús, l’abús o
la dependència a les esmentades drogues, així com el
desenvolupament de polítiques sanitàries, socials i laborals
dirigides tant a la prevenció com a l’atenció d’aquestes.
Aquesta actuació s’ha de centrar en la rapidesa de les
intervencions i en les anàlisis d’aquestes com un fenomen
canviant, sotmès a l’aparició constant de noves drogues capaces
d’integrar-se ràpidament dins dels grups socials més
vulnerables, els joves principalment, i promogut i afavorit per
l’associació d’aquestes a determinades activitats com l’oci,
entre altres. Això no pot, no obstant, deixar d’entendre com a
tals distintes substàncies socialment acceptades, que s’inclou en
aquesta llei com és el tabac i deixa l’alcohol —per les especials
característiques— per a un desenvolupament normatiu
independent.
II
Si bé, és conegut des de l’antiguitat l’ús de substàncies per
a la producció d’efectes psicofísics, els primers abordatges al
tractament del problema i de l’enteniment del fenomen com a
tal apareix a Espanya en la dècada dels 80.
Des de la creació del Pla nacional sobre drogues, l'any
1984, el Govern de les Illes Balears ha exercit la responsabilitat
de la coordinació de les actuacions en matèria de
drogodependències a través de la conselleria competent en
matèria sanitària. Aquestes actuacions s’han integrat
parcialment en els successius plans autonòmics d’actuacions
sobre drogodependències que s’han anat desenvolupant des de
1993.
Fins ara, també s’han regulat, tant a l’àmbit estatal com
autonòm ic, distints asp ec tes relacionats amb les
drogodependències: Ordre del conseller de Sanitat, de 7 de
gener de 1986, de regulació dels tractaments de deshabituació
amb metadona; Decret 45/86, de 15 de maig, de creació de la
Comissió territorial sobre drogues de les Illes Balears i Decret
23/91, de 7 de març, pel qual es regula la Comissió de la
comunitat autònoma de les Illes Balears d'acreditació,
avaluació i control de centres o serveis de tractament amb
opiacis.
També la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social,
defineix com a serveis socials específics els encaminats a
proporcionar suport, prestacions tècniques i reinserció social,
entre altres colAlectius, als toxicòmans. Per la seva part, el
Decret 66/1999 de 4 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
regulador del sistema balear de serveis socials, defineix com a
servei social tota activitat, de caràcter general o especialitzat,

que es presta amb caràcter regular i permanent per part d’una
entitat de serveis socials, dirigida a proporcionar els mitjans de
prevenció, informació, orientació, atenció i ajuda, entre
d’altres, a les persones, les famílies o els colAlectius que per raó
de dificultats de desenvolupament i d’integració en la societat,
manca d’autonomia personal, problemes familiars o marginació
social, necessiten de l’esforç colAlectiu i solidari.
Transcorreguts cinc anys des de l’aprovació pel Parlament
de l’últim Pla autonòmic de drogues, atès que el problema de
les drogodependències en els darrers anys s’ha transformat en
un fet social molt ample i complex, on convergeixen
sensibilitats i interessos molts diferents, que requereixen una
resposta organitzada del còmput de la societat, així com la
multisectorietat implicada en l’actuació sobre les drogues i les
seves conseqüències, fa necessària la promulgació d’una
norma amb categoria de llei que asseguri la coordinació i la
integració dels recursos que aporten les diferents
administracions i la iniciativa social.
L’objectiu és establir i regular una actuació efectiva en el
marc de les competències que l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i d’altra normativa de caràcter estatal assignen a
les nostres administracions.
L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a
la protecció de la salut i estableix que és competència dels
poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.
També indica que els poders públics han de fomentar
l’educació sanitària.
La Llei orgànica 2/83 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears (modificada per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de
gener), en el seu títol II destaca com a competències exclusives,
entre d’altres, les d’acció i benestar socials, desenvolupament
comunitari i integració, i sanitat i higiene; casinos, jocs i
apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportives
benèfiques; espectacles i activitats recreatives; publicitat, sense
perjudici de les normes dictades per l’Estat per a sectors i
mitjans específics; protecció i tutela de menors. En l’exercici
d’aquestes competències, correspon a la comunitat autònoma
la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció
executiva.
La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars atorga
als consells el govern, l’administració i la representació dels
interessos corresponents als respectius àmbits territorials. De
manera més específica, els assigna la funció de l’ordenament i
la regulació que correspon a les àrees i sectors de la seva
competència, la cooperació amb els serveis municipals, i la
gestió de les competències delegades i encomanades.
Per altra banda, l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, estableix que els
municipis han d’exercir, en els termes de la legislació de l’Estat
i de les comunitats autònomes, competències sobre la protecció
de la salut pública i la prestació dels serveis socials i de
promoció i reinserció social.
En aquesta llei s'ha procurat recollir també les
recomanacions, tècniques i jurídiques, dels organismes
internacionals de les Nacions Unides, en concret de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de la UNESCO,
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del Consell d’Europa i d’altres institucions de la Unió Europea,
així com els manaments de la legislació bàsica estatal.
III
Aquesta llei neix amb l’esperit de convertir-se en una eina
que faciliti la coordinació i estableixi les distintes funcions en
matèria de prevenció i tractament entre els diferents òrgans de
l’Administració, com entre aquest i entitats privades o
iniciatives particulars.
Pretén, així, cometre de manera integral l’abordatge
multidisciplinar de tots els aspectes relacionats amb l’ús, abús
o dependència de drogues, i establir com a finalitat la
d’optimitzar els recursos tant sanitaris com socials i laborals.
Només des de aquesta integració i des de l’estreta
colAlaboració entre els diferents sectors implicats, es pot
planificar i dur a terme tant el disseny del catàleg dels recursos
existents com el desenvolupament de les mesures específiques
a prendre, quant a la prevenció, al tractament, a la rehabilitació
i a la reinserció del drogodependent.
Aquest concepte d’integració pretén que el fenomen de la
drogodependència s’entengui com una malaltia més dins el
nostre marc social, abordable amb els mateixos mitjans
materials i humans i amb la mateixa consideració i el mateix
rigor científic i terapèutic que la resta de prestacions del nostre
sistema sanitari públic. La individualització en el tractament ha
de ser l’eix sobre el qual ha de basar-se l’actuació en matèria
sanitària, ha d’articular aquesta activitat des del suport a la
investigació biomèdica en la matèria, i ha de realitzar polítiques
sanitàries en matèria de salut pública basades en la promoció de
la salut, que incideixen tant en la conscienciació de la població
en general, com de les persones afectades sobre els hàbits
saludables de vida.
IV
La present llei s’articula en un títol preliminar i tres títols
amb el contingut següent:
Títol preliminar. Disposicions generals. Aquest títol
comprèn l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, les
definicions relatives a les drogues i altres addiccions, els
principis rectors de les actuacions que es despleguin a la
comunitat autònoma de les Illes Balears; els drets dels usuaris
dels serveis i centres relacionats amb drogodependències i
altres addiccions, així com la seva garantia; i la protecció dels
menors que tenen relació amb persones que pateixen problemes
de dependència.
Títol I. Mesures relatives a les drogodependències i altres
addiccions. Aquest títol comprèn sis capítols.
El primer capítol regula les mesures de prevenció en
general, considerant la prevenció com l’eix principal de les
actuacions administratives i fixant uns objectius generals de les
administracions públiques en aquesta matèria. Desprès regula
els principis rectors en els distints àmbits d’actuació de les
administracions públiques, i assenyala quins són i les mesures
a adoptar en cadascun d’aquests àmbits.
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El segon capítol està dedicat a les mesures especials de
prevenció i control del consum del tabac. Estableix limitacions
a la promoció i publicitat d’aquesta droga, així com limitacions
a la venda i consum, i finalitza amb el reconeixement del dret
de preferència dels no fumadors i la obligació de la Conselleria
competent en matèria de sanitat d’elaborar un Pla d’actuacions
contra el tabaquisme.
El tercer capítol està dedicat a un trastorn addictiu, el joc
patològic. En aquesta matèria s’estableixen unes mesures de
control, i es preveu la creació d’un registre de persones que
tenen prohibit l’accés als locals de joc, per tal de prevenir els
trastorns derivats d’aquest.
El capítol quart preveu les actuacions relatives a altres
drogues, com ara, estupefaents i psicòtrops, substàncies
químiques i inhalants i coles. Es preveuen, concretament,
mesures per evitar l’ús de substàncies en l’àmbit esportiu que
augmentin de manera artificial la capacitat física dels
esportistes i produeixin danys a la salut.
El capítol cinquè està dedicat a l’atenció de les persones
amb addiccions. Estableix uns principis bàsics, regula els
centres i serveis, públics o privats, d’atenció als
drogodependents i persones que pateixen trastorns addictius,
considera la incorporació social com a part indissoluble del
procés d’atenció del drogodependent, i finalment preveu tres
nivells d’assistència.
El capítol sisè regula la recerca i la formació en aquesta
matèria, i finalitza amb la previsió de creació d’un Observatori
de drogues i altres addiccions.
Títol II. Organització i competències de les administracions
públiques.
El capítol primer regula les competències que assumeixen
cadascuna de les administracions públiques de les Illes Balears
en aquesta matèria: comunitat autònoma, consells insulars i
municipis.
El capítol segon preveu com a òrgans de coordinació, el
coordinador sobre drogues de les Illes Balears, òrgan
unipersonal, integrat en la conselleria competent en matèria de
sanitat, la Comissió Institucional en matèria de drogues, creada
també per l’esmentada conselleria i finalment, les Comissions
insulars de coordinació, òrgans colAlegiats creats pels respectius
consells insulars.
El capítol tercer regula els instruments de planificació i
participació així com el moviment associatiu i la iniciativa
social. El principal instrument de planificació és el Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears,
vinculant per a totes les administracions públiques i incorporat
a l’ordenament jurídic com a norma reglamentària.
Títol III. Règim sancionador. En aquest títol queda definida
la infracció administrativa, es tipifiquen les infraccions,
classificades en lleus, greus i molt greus, s’estableixen com a
responsables tant les persones físiques com jurídiques, es
preveuen les sancions, el règim de prescripció, les mesures
cautelars i les competències per la imposició de sancions.
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Finalment, cal indicar que la llei consta d’un total de 60
articles, quatre disposicions addicionals, una transitòria, una
derogatòria i dos finals.
TÍTOL PRELIM INAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei
1. La present llei té per objecte:
a) L’ordenació i regulació de totes les competències,
activitats i funcions en matèria de drogodependències de les
administracions públiques de les Illes Balears, entitats privades
i institucions per aconseguir la necessària cooperació i
coordinació entre aquestes en l’atenció integral als ciutadans,
mitjançant la prevenció de les conductes descrites en aquesta
llei, i l’assistència i incorporació social de les persones que
pateixen problemes de drogodependència i altres addiccions.
b) La configuració dels instruments de planificació,
coordinació i participació.
2. Queda exclòs de l’objecte i de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei les addiccions derivades de la ingestió de begudes
alcohòliques, a les quals és d’aplicació la normativa específica
de les Illes Balears.
3. L’àmbit d’aplicació de la present llei és el següent:
a) L’àmbit territorial de les Illes Balears.
b) Totes les persones que es trobin en el territori de les Illes
Balears. Els no residents quan es trobin en el territori de les
Illes Balears, tenen dret a l'atenció en la manera i les condicions
previstes a la legislació i als convenis nacionals i internacionals
que siguin aplicables.
c) Les administracions públiques de les Illes Balears.
d) Qualsevol altra entitat o institució, pública o privada,
quan així ho estableixi aquesta llei.
Article 2
Definicions
1. Es considera droga, als efectes d'aquesta llei, qualsevol
substància natural o de síntesi, que introduïda dins l'organisme
pugui modificar una o més funcions de la persona, la percepció
de la realitat així com la seva capacitat volitiva, i sigui capaç de
generar addicció o dependència i comporti efectes nocius per
a la salut i el benestar individual i social.
2. En el marc d'aquesta llei es consideren activitats i
instruments addictius els que poden generar alteracions de
comportament i dependència psicològica. En qualsevol cas
tenen aquesta consideració:
a) Les màquines de joc o recreatives amb premi programat
i d'atzar.
b) Els jocs d'atzar i les apostes.
3. S’entén per:
a) Trastorn addictiu: Patró desadaptat de comportament
provocat per la dependència psíquica, física o de les dues
classes, a una substància o conducta determinada, i que
repercuteix negativament en les àrees psicològica, física,
familiar o social de la persona i del seu entorn.
b) Drogodependència: Trastorn addictiu, causat per l'acció
recíproca entre un organisme viu i una droga, que es

caracteritza per modificacions en el comportament i per altres
reaccions que comprenen sempre un impuls irreprimible per
consumir droga en manera continuada o periòdica a fi
d'experimentar-ne els efectes psíquics o físics i, de vegades, per
evitar el malestar produït per la seva privació. Els fenòmens de
tolerància poden estar o no presents. Un individu pot ser
dependent de més d'una droga. No s'entén per consum de
drogues l'ús terapèutic adequat i beneficiós de les substàncies
amb prescripció i supervisió mèdica.
c) Prevenció: És el conjunt d'actuacions dirigides a
eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de
drogues, o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar
que aquestes es produeixin, se'n retardi l'inici, o bé que no es
converteixin en un problema per a la persona o el seu entorn
social.
d) Atenció: Són totes aquelles mesures dirigides a donar
cobertura sanitària, psicològica i social a les persones afectades
per drogodependències i altres trastorns addictius, com a
conseqüència de l'ús o abús de les substàncies, activitats o
instruments descrits en els apartats anteriors, i que recull:
- Assistència: Part del procés d'atenció orientada a la
desintoxicació i al tractament de les malalties i trastorns
físics i psicològics causats pel consum o que hi estan
associats, que inclou tots els tractaments que permetin una
millora de les condicions de vida dels pacients. En
l’assistència s’inclouen els processos de desintoxicació,
deshabituació, reducció de riscs, la reducció de danys i els
programes lliures de droga.
- Desintoxicació: Procés terapèutic que té com a objectiu
la interrupció de la intoxicació produïda per una substància
psicoactiva exògena a l'organisme.
- Deshabituació: Conjunt de tècniques terapèutiques
encaminades a l'aprenentatge d'estratègies que permeten
enfrontar-se als factors de riscs associats al trastorn
addictiu, amb l'objectiu final d'eliminar-ne la dependència.
- Programes lliures de drogues: Conjunt d’intervencions
flexibles i àmplies per a drogodependents i les seves
famílies, l’objectiu final de de les quals és l’abandonament
total de les drogues d’una manera progressiva per facilitar
la seva reinserció en la societat. Aquests programes no
utilitzen drogues substitutives en el marc de les seves
intervencions.
- Reducció de riscs: Estratègies d'intervenció orientades a
modificar les conductes susceptibles d'augmentar els efectes
especialment greus per a la salut associats a l'ús de drogues
o productes addictius.
- Reducció de danys: Estratègies d'intervenció dirigides a
disminuir els efectes especialment negatius que poden
produir algunes formes d'ús de drogues, o les patologies
associades.
- Rehabilitació: És la fase de l'atenció que s'orienta a la
recuperació o a l'aprenentatge d'estratègies i comportaments
que permetin o facilitin la incorporació social.
- Incorporació social: Procés d'inserció o reinserció de la
persona que pateix una drogodependència o una altra
addicció, en el medi familiar, social, educatiu i laboral amb
unes condicions que li permetin dur una vida autònoma i
responsable amb igualtat de condicions que la resta de
ciutadans.
4. Dins l'àmbit d'aquesta llei es consideren drogues
institucionalitzades o socialment acceptades, les que es poden
adquirir i consumir legalment.
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Article 3
Principis rectors
Les actuacions que en matèria de drogodependències i altres
addiccions es despleguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, han de seguir els principis rectors següents:
a) Universalitat: totes les persones tenen el dret de rebre les
prestacions del sistema i d’utilitzar els serveis necessaris per fer
front a la seva addicció.
b) Equitat: totes les persones han de poder accedir als
serveis en igualtat de condicions.
c) Accessibilitat: tots els usuaris han de disposar de serveis
adequats en tot el territori de les Illes Balears, amb
independència del lloc de residència.
d) Participació: garantia, foment i suport de la participació
comunitària en la formulació de les polítiques d'atenció a les
drogodependències i en l'aplicació de les mesures de prevenció,
assistència i incorporació dels drogodependents.
e) Qualitat: els serveis han de satisfer les necessitats i les
demandes amb un nivell equiparable als establerts a les
recomanacions dels organismes nacionals i internacionals, i han
de tenir en compte l’opinió dels professionals del sector i les
expectatives dels ciutadans i dels familiars.
f) Globalitat: consideració dels aspectes sanitaris,
psicològics, socials i educatius, amb un abordatge individual,
de grups socials i comunitaris, des d'una perspectiva integral i
interdisciplinar.
g) Transversalitat: coordinació i cooperació intersectorial
i interinstitucional.
h) Normalització i integració: utilització de les xarxes i dels
recursos d’atenció normalitzats amb atenció a l’entorn familiar
i social.
i) Responsabilitat pública i coordinació institucional
d'actuacions: basada en els principis de planificació,
desconcentració, descentralització, i autonomia en la gestió dels
programes i serveis, així com la participació activa de les
entitats i usuaris afectats en el disseny de les polítiques
d'actuació.
j) Promoció activa d'hàbits de vida saludables i una cultura
de la salut.
k) La consideració, a tots els efectes, de les
drogodependències i altres addiccions com a malalties comunes
amb repercussions en les esferes biològica, psicològica i social
de la persona, així com a l'entorn familiar o de convivència de
les persones.
l) La consideració de les polítiques i actuacions preventives
en matèria de drogodependències i altres addiccions de manera
prioritària a l'hora de dissenyar els programes d'actuació
definits en els plans d’actuació de drogodependències.
m) Avaluació contínua dels resultats dels programes i de les
actuacions en matèria de drogodependència i altres addiccions.
n) Així mateix, s’ha de potenciar la coordinació dels
programes i actuacions en matèria de drogodependència i altres
addiccions amb plans sectorials, i de manera especial amb els
de la sida, de salut mental i sociosanitari.
Article 4
Dels drets
1. Els usuaris dels serveis i centres públics i privats relacionats
amb les drogodependències o altres addicions tenen els drets
següents:
A la informació sobre els serveis a què poden accedir en cada
moment, requisits i exigències que planteja el seu tractament.
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a) A la confidencialitat.
b) A rebre un tractament adequat des d’un centre autoritzat.
c) A la voluntarietat per iniciar i acabar un tractament.
d) A la informació completa i comprensible sobre el procés
de tractament que segueix, així com a rebre informe per escrit
sobre la seva situació i el tractament que ha seguit o està fent.
e) A la igualtat d'accés als dispositius assistencials.
f) Al respecte de la seva personalitat, dignitat i intimitat,
sense que se’ls pugui discriminar per cap causa.
Article 5
Contingut dels drets.
1. El Govern de les Illes Balears pot establir reglamentàriament
el contingut i l'abast dels drets reconeguts a l'article anterior.
2. Els centres d'atenció als drogodependents i a persones amb
altres addiccions han de disposar d'informació accessible sobre
els drets dels pacients i de fulls de reclamacions i suggeriments,
a més de mitjans per informar el públic i per atendre les seves
reclamacions.
Article 6
Protecció dels menors
1. Les administracions públiques han de vetlar per la protecció
dels menors, i de manera específica, en els casos d’indefensió,
maltractaments o violència produïts per la vinculació parental
o tutorial del menor amb persones amb problemes de
dependències, tant a substàncies com a altres tipus
d’addiccions.
2. D’acord amb el que preveu l’apartat anterior, els centres i
serveis que formen part de la Xarxa d’atenció a
drogodependències tenen l’obligació de notificar als serveis de
protecció de menors qualsevol situació d’indefensió,
maltractaments o violència que els afecti i que puguin conèixer
en el curs d’un tractament.
3. Els establiments sanitaris i les administracions competents en
matèria de protecció de menors han d’establir mecanismes de
protecció reforçada de la informació relativa a aquells casos
d’intoxicació per qualsevol tipus de drogues relacionada amb
menors de 18 anys.
TÍTOL I
M ESURES RELATIVES A LES
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
Capítol I
De les mesures generals de prevenció
Secció 1a
De la prevenció en general
Article 7
M esures preventives des de l'Administració
La prevenció és l'eix central i prioritari de l'actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears en matèria de
drogues i conductes addictives, en el marc de la promoció de la
salut.
Article 8
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Objectius generals
Dins el marc de les seves competències, les administracions
públiques han de fomentar, desenvolupar, promoure, donar
suport, coordinar, controlar i avaluar tota classe de programes
i actuacions que tenguin per objectius:
a) Conèixer els problemes relacionats amb el consum de
drogues i les conductes addictives.
b) Donar informació contrastada a la població general sobre
les substàncies i les conductes que poden generar dependència,
els seus efectes i les conseqüències derivades del seu ús o abús.
c) Intervenir sobre els factors de risc o de protecció, tant
psicològics i conductuals, com familiars, socials i ambientals
que incideixen en l'aparició del problema.
d) Evitar o, si pertoca, retardar l'edat d'inici del consum de
drogues, així com l’adquisició de conductes addictives.
e) Disminuir la presència, la promoció i la venda de drogues
així com els riscs i les conseqüències del consum de drogues i
altres addiccions, amb especial atenció en aquells consums que
tenguin repercussions més greus per a la salut i per al benestar
social.
f) Educar per a la salut i augmentar les alternatives i les
oportunitats per adoptar tipus de vida més saludables.
g) M odificar les actituds i els comportaments de la població
en general respecte a les drogodependències i altres addiccions
i generar una consciència social solidària i participativa.
h) Donar suport a les organitzacions socials per tal
d'implicar-les també en aquest àmbit.
i) Formar professionals en aquesta matèria.

actuacions, permanents en el temps i susceptibles de ser
avaluats.
4. Les administracions públiques, cada una en l’àmbit de les
seves competències, han de procurar un desenvolupament urbà
equilibrat, basat en els criteris de solidaritat, igualtat i
racionalitat, i contribuir així a l’eliminació de focus de
marginació i a la regeneració del teixit urbà i social, com a
factor de superació de les condicions que incideixen en
l’aparició de les drogodependències i altres trastorns addictius.
5. Els criteris per a l'homologació i autorització dels programes
de prevenció s’han de determinar per ordre dels titulars de les
conselleries competents, segons l’àmbit d’actuació, a proposta
del coordinador sobre drogues de les Illes Balears.
Article 10
Actuacions informatives
1. Les administracions públiques, en colAlaboració amb els
mitjans de comunicació social, han de promoure el
desenvolupament de campanyes informatives sobre els efectes
de les drogues i les altres addiccions, amb la finalitat de
modificar actituds i hàbits negatius i afavorir l’adopció d’estils
de vida saludables. També han de promoure els intercanvis
entre professionals de la promoció de la salut i de la informació
per tal de millorar la informació general sobre les drogues i
altres addiccions en els mitjans de comunicació.
Per al compliment d'aquest objectiu, la conselleria
competent en matèria de drogodependències ha de disposar
d'espais gratuïts de publicitat en els mitjans de titularitat
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb un
màxim del 5 per 100 del temps destinat a publicitat a cada una
de les franges horàries que determini en funció del públic
destinatari de les campanyes i durant tot el temps que durin.

Secció 2a
Dels diferents àmbits d’actuació de les administracions
públiques
Article 9
Principis rectors
1. Les actuacions desenvolupades en matèria de prevenció de
les drogodependències i altres addiccions per les
administracions públiques de les Illes Balears, en colAlaboració
amb les entitats privades i institucions, han d'estar emmarcades
dins un àmbit general de promoció i educació per a la salut.
2. S'ha d’afavorir aquelles actuacions encaminades a la
protecció de la població enfront de les drogues i altres
addiccions, mitjançant la promoció de pautes d’acció
alternatives i la potenciació de la sensibilitat social sobre el
fenomen de les drogodependències conjuntament amb el
foment de la responsabilitat individual sobre la pròpia salut i la
de la comunitat.
3. Els programes preventius s’han de dirigir preferentment a
sectors concrets de la població i han de combinar el seu
caràcter educatiu orientat a la modificació d'actituds i hàbits,
amb la promoció de comportaments incompatibles amb el
consum. Aquests programes han de ser sistemàtics en les seves

2. La conselleria competent en matèria sanitària, a través de
l'organisme públic encarregat de desenvolupar la política en
matèria de drogodependències, ha de facilitar informació
actualitzada i apropiada als usuaris i professionals sanitaris, de
serveis socials, d’educació i del medi laboral, sobre aquelles
substàncies que poden produir dependència, i els ha
d’assessorar i facilitar orientació sobre la prevenció i el
tractament de les drogodependències i altres trastorns addictius.
3. Els ens locals, en els seus respectius àmbits territorials, han
de dur a terme accions d'informació i educació de la població
en les matèries regulades per aquesta llei, d'acord amb les
directrius d'actuació establertes en el Pla d’actuacions sobre
drogodependències per l'òrgan comunitari competent en
matèria de drogodependències.
Article 11
Actuacions en el àmbit docent
1. La conselleria competent en matèria d’educació, en
colAlaboració amb la competent en matèria sanitària, s’ha de
responsabilitzar de la introducció de l'educació per a la salut a
tots els centres docents no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. Els programes d'educació per a la salut a què es refereix
l'apartat anterior han d'incloure continguts específics sobre la
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prevenció de les drogodependències i d'altres addiccions
adequats al cicle escolar en què es despleguen.

locals i instalAlacions destinades a espectacles i activitats
recreatives.

3. A l’àmbit escolar, la prevenció de les drogodendències i
altres addiccions ha de recollir actuacions dirigides a tota la
comunitat educativa. Les activitats han d’estar integrades en les
activitats escolars dels centres i dirigides pel professorat, en el
marc del projecte de centre.

2. A més de la revisió i millora de les condicions de seguretat
i higiene exigibles per a la llicència d’obertura d’aquesta classe
d’establiments, l’administració i les empreses han de procurar
conjuntament:
a) La formació del personal per donar respostes ràpides i
efectives davant els problemes que pugui ocasionar l’abús de
qualsevol substància tòxica o addictiva.
b) L’aplicació de mesures concretes de prevenció i reducció
de riscs derivats de l’abús de drogues i altres substàncies i
productes que puguin causar dependència.

4. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb la
Universitat de les Illes Balears, promourà l’adopció de mesures
per augmentar i millorar la formació dels estudiants i la
formació d’especialistes universitaris en aspectes vinculats amb
l’educació per a la salut i, especialment, sobre
drogodependències i altres addiccions.
Article 12
Actuacions preventives dins l’àmbit comunitari
1. Els programes de prevenció comunitària:
a) Han de desenvolupar intervencions per promoure la
mobilització, la implicació i la participació de les institucions
i organitzacions de la pròpia comunitat.
b) També han de recollir actuacions coordinades entre els
serveis sanitaris i socials, les associacions de pares i mares i
altres entitats socials, dirigides a fomentar les habilitats
educatives, a incrementar la competència dels pares i les mares,
i a promoure la implicació de la família en les activitats
escolars i comunitàries.
c) Han de potenciar la millora de les habilitats personals i
de convivència juntament amb una política global
d’alternatives, tot impulsant-ne alternatives de formació
professional, ocupació, serveis socioculturals i activitats d’oci
i temps lliure.
2. Pel que fa a la prevenció a l’àmbit comunitari, es consideren
prioritaris:
a) La prevenció dirigida a la població infantil i juvenil,
sobretot a aquells colAlectius que per les seves característiques
personals o per les condicions del seu entorn, estiguin exposats
a factors de risc.
b) El treball amb les famílies multiproblemàtiques, i amb els
pares i mares d’infants i joves identificats com a d’alt risc, de
manera coordinada entre els serveis socials i l’àmbit educatiu.
3. Els plans municipals d’actuacions sobre drogodependències
han de recollir els programes de prevenció dins l’àmbit
comunitari que s’hagin de desenvolupar en el municipi, en
coordinació i de conformitat amb els criteris i directrius del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.
4. Les institucions responsables de les polítiques juvenils han
de promoure la formació i la capacitació específica en matèria
de prevenció dels animadors socioculturals, monitors de temps
lliure, educació a través d’iguals i altres mediadors socials en
l’àmbit de la joventut.
Article 13
Actuacions relatives als establiments destinats a espectacles
i activitats recreatives
1. Les administracions públiques, amb la col Alaboració de les
organitzacions empresarials del sector, ha de promoure mesures
i actuacions per protegir la salut dels usuaris dels establiments,

Article 14
Actuacions a l’àmbit familiar i juvenil
1. La conselleria competent en matèria sanitària ha de
colAlaborar amb les altres àrees de l'Administració per tal de
poder integrar l'educació per a la salut i la prevenció de les
drogodependències en els àmbits educatius no acadèmics, i de
manera específica en els àmbits juvenils i de lleure.
2. Les intervencions, els programes i els materials destinats a la
prevenció de l’abús de les drogodependències i altres
addiccions a l'àmbit familiar i juvenil han de ser informats
prèviament per la conselleria competent en matèria sanitària.
Article 15
Actuacions a l’àmbit judicial i penitenciari
El Govern de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències:
1. Ha de colAlaborar amb l'Administració penitenciària per a la
realització de programes d'educació sanitària i d'atenció a
reclusos amb problemes de dependència i a les seves famílies
i ha d’impulsar programes d'assistència mèdica, jurídica,
psicològica i social a les persones drogodependents que es
troben a l’espera o immerses en un procediment judicial en el
marc de la jurisdicció penal, en colAlaboració amb
l'Administració de justícia. També ha de promoure programes
que facilitin la incorporació social i laboral de reclusos i
recluses drogodependents o amb altres addiccions en acabar la
seva condemna.
2. Ha de proporcionar, a través de recursos públics o privats
acreditats, alternatives per a les demandes de compliment de
mesures de seguretat, suspensió de l’execució de la pena o
compliment de pena en un centre terapèutic formulades per
l'Administració de justícia.
3. A l’àmbit de la justícia juvenil ha de desenvolupar
programes d’educació per a la salut i de tractament terapèutic
per als menors amb problemes de dependència.
Article 16
Actuacions a l’àmbit laboral
1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la realització de
programes de prevenció i assistència de drogodependències i
altres addiccions, i ha d’implantar programes de detecció
precoç mitjançant els serveis sanitaris normalitzats de les
empreses. En el disseny, execució, avaluació d'aquests
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programes, poden participar-hi els sindicats, les organitzacions
empresarials, els serveis de prevenció i també els consells de
salut laboral en les empreses i institucions.
2. La conselleria competent en matèria de treball ha de
potenciar els acords entre organitzacions empresarials i
sindicats encaminats:
a) A la modulació de les potestats disciplinàries que
reconeix la legislació laboral en els casos derivats de l'abús de
les drogues, quan la persona afectada es posi en tractament.
b) A la reserva dels llocs de treball dels treballadors i
treballadores drogodependents durant el seu procés de
tractament.
3. El Govern de les Illes Balears, a través del procediment que
s’estableixi reglamentàriament, pot declarar empreses
saludables i solidàries a les quals destaquin per la protecció de
la salut dels treballadors i per la seva colAlaboració en el procés
de reinserció laboral dels drogodependents. També, pel mateix
procediment, pot establir les mesures i incentius que estimulin
la participació empresarial.

l’atractiu sexual o a superar problemes d’inadaptació social,
d’ansietat o conflictes interns.
e) Tot l'establert en els apartats anteriors s'estén a la
publicitat directa o indirecta, fins i tot inclou la d'objectes o
productes que per la seva denominació, grafisme, manera o lloc
de presentació o qualsevol altra causa pugui representar una
publicitat encoberta de tabac.
f) Les administracions radicades a les Illes Balears no han
d’utilitzar com a suport informatiu o publicitari objectes
relacionats amb el tabac.
Article 18
De la publicitat en els mitjans de comunicació social
Els diaris, revistes i altres publicacions impreses, els mitjans
de registre i reproducció gràfica o de so, així com les
publicacions i informacions difoses per pàgines web o
qualsevol altre mitjà electrònic, editats a les Illes Balears, estan
sotmesos a les limitacions següents:
- Quan estiguin dirigits a menors de 18 anys, no poden
incloure publicitat de tabac en aquests mitjans. A la resta de
casos, la publicitat de tabac no pot aparèixer a portades,
pàgines o seccions d’esports, en els espais dirigits a menors de
18 anys i a les pàgines o seccions dedicades a passatemps.
Article 19
De les prohibicions relatives a la publicitat

Capítol II
De les mesures especials de prevenció i control del
consum del tabac
Secció 1a
Lim itacions a la prom oció i publicitat de tabac
Article 17
De la publicitat
Sense perjudici del que estableix la legislació estatal de
publicitat, la promoció i publicitat, tant directa com indirecta de
tabac haurà de respectar, en qualsevol cas, les següents
limitacions:
a) La publicitat exterior de tabac no pot ser visible des dels
centres educatius, ni estar a menys de cent metres dels seus
accessos. S’entén per publicitat exterior aquella capaç d’atreure
mitjançant imatge o so l’atenció de les persones que es trobin
a les vies i zones públiques. Queden exclosos d’aquesta
prohibició els senyals indicatius propis dels punts de producció
i venda legalment autoritzats que, no obstant, estaran sotmesos
a les altres prohibicions i limitacions establertes
reglamentàriament.
b) No està permès que els missatges publicitaris de tabac
s'associïn a una millora del rendiment físic o psíquic, a l’èxit
social ni a efectes terapèutics.
c) Així mateix queda prohibit oferir una imatge negativa de
l'abstinència.
d) Els missatges publicitaris de tabac no poden suggerir que
el consum pot contribuir a l’èxit sexual o laboral, a incrementar

Es prohibeix expressament la publicitat directa o indirecta
del tabac:
a) Dirigida als menors de 18 anys.
b) En els centres i dependències de les administracions
públiques a les Illes Balears.
c) En els centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i de
serveis socials.
d) En els centres d'ensenyament públics i privats.
e) En les sales de cinema i espectacles públics destinats a
menors de 18 anys.
f) En els mitjans de transport públic i en les sales d'espera
d'aquests transports.
g) En tots els llocs en què n'estigui prohibida la venda i
consum, establerts en aquesta llei.
h) En la via pública, quan hi hagi una distància inferior a
cent metres entre l’anunci publicitari i algun dels tipus de
centres recollits en els apartats d) i e) del present article.
i) En la resta de centres, i llocs i espais en què per raons
sanitàries es determini reglamentàriament.
Article 20
Limitacions a la promoció
1. Les activitats de promoció de tabac a les fires, exposicions,
mostres i activitats semblants, s’han de realitzar en espais
diferenciats quan tenguin lloc dins altres manifestacions
públiques. En aquestes activitats no està permès l'oferiment
gratuït a menors de 18 anys. Tampoc no està permès l'accés als
espais diferenciats als menors de 18 anys si no van
acompanyats per majors d'edat.
2. No pot realitzar-se el patrocini o finançament d'activitats
esportives ni culturals, que vagin dirigides a menors de 18 anys,
per part de persones físiques o jurídiques l'activitat principal de
les quals sigui la fabricació, venda, promoció o distribució de
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tabac, si això comporta la publicitat del patrocini, difusió de
marques, símbols o imatges relacionades amb tabac.
3. Està prohibida la promoció de tabac mitjançant la distribució
d'informació a les bústies, correu, telèfon i, en general, a través
de qualsevol missatge que s'enviï a un domicili, llevat que vagi
dirigit nominalment a majors de 18 anys.
4. Està prohibida la promoció de tabac mitjançant la difusió a
menors d'edat, per qualsevol mitjà de prospectes, cartells,
invitacions i cap classe d'objecte en el qual s'esmentin les seves
marques o les seves empreses productores o els establiments on
és consumeixi.
Secció 2a
Lim itacions a la venda i consum de tabac
Article 21
De les limitacions de la venda i consum de tabac
1. Queda prohibida la venda i el subministrament de tabac i
dels productes que afavoreixin l'hàbit de fumar als menors de
18 anys en el territori de les Illes Balears.
2. La venda de tabac a través de màquines automàtiques només
es pot fer en establiments tancats. A la superfície frontal de la
màquina ha de constar de manera visible, la prohibició del seu
ús a menors de 18 anys i que el tabac és nociu per a la salut. El
titular de l’establiment on estiguin situades les màquines
expenedores és el responsable del compliment d’aquesta
prohibició.
3. No es permet la venda ni el subministrament de tabac a:
a) Centres i dependències de les administracions públiques.
b) Centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
c) Centres educatius.
d) Centres o instalAlacions esportives.
e) Establiments o sales recreatives de tipus “A” o els
autoritzats exclusivament per a l'explotació de màquines
recreatives sense premi.
f) Transports colAlectius o d’ús públic.
g) Centres de menors.
4. Tenen la consideració d’espais lliures de fum, i per tant no
es pot fumar en els llocs següents:
a) Totes les dependències de les administracions públiques,
llevat d’aquelles que es troben a l’aire lliure.
b) Centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
c) Centres educatius.
d) Centres infantils i juvenils d'esplai i oci.
e) Centres comercials, oficines d’entitats financeres i llocs
de feina en locals tancats, excepte en les zones reservades no
destinades a la venda o a l’atenció al públic.
f) Locals on s'elaboren, manipulen, o venen aliments.
S’exceptuen d’aquesta prohibició els locals destinats
principalment al consum dels aliments, en els espais
expressament reservats per a fumadors. Així mateix,
s'exceptuen els espais expressament reservats per a fumadors
de les zones dels edificis de les administracions públiques,
dedicades a les activitats pròpies dels bars, cafeteries o
restaurants, l'explotació de les quals hagi estat autoritzada
mitjançant concessió. Es prohibeix fumar als manipuladors
d'aliments durant el seu servei
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g) Sales de cinema, teatre i altres espectacles públics en
locals tancats.
h) Centres o instalAlacions esportives cobertes.
i) V ehicles i mitjans de transport colAlectiu o d’ús públic,
especialment els destinats al transport escolar, i tots els que
transporten menors de 18 anys o persones malaltes.
j) Estacions d’autobusos, aeroportuàries i marítimes
ubicades en locals tancats.
k) Ascensors i elevadors.
l) Llocs de feina on hi ha major risc per a la salut del
treballador per combinar la nocivitat del tabac amb el perjudici
ocasionat pel contaminant industrial.
m) Biblioteques, museus i sales o espais tancats dedicats a
la lectura, exposicions, conferències i altres activitats culturals
de naturalesa similar.
n) Tots aquells que determini reglamentàriament el Govern.
5. A tots els establiments i vehicles on es prohibeix fumar, s’ha
de colAlocar en llocs visibles la senyalització de prohibició de
fumar.
6. Les empreses titulars dels establiments, vehicles i mitjans de
transport descrits a l’apartat 4 d’aquest article són responsables
de l’exacte compliment d’aquestes prohibicions i obligacions.
Article 22
Dret de preferència dels no fumadors
En cas de conflicte, i en atenció a la promoció i defensa de
la salut, el dret de les persones no fumadores, en les
circumstàncies en què puguin veure’s afectades pel consum de
tabac, preval sobre el dret a fumar.
Article 23
Pla de actuaciones contra el tabaquisme
1. La Conselleria competent en matèria sanitària ha d’elaborar
un Pla d’actuacions contra el tabaquisme que ha de recollir
mesures preventives contra l’hàbit de fumar en tots els àmbits,
ha de promoure la informació i l'assistència de les persones que
presenten afeccions psíquiques i físiques per dependència al
tabac, i ha de fomentar programes i actuacions per abandonar
el seu hàbit.
2. A més de les mesures i limitacions reflectides en aquesta llei,
la conselleria competent en matèria sanitària pot proposar la
determinació d’altres espais sense fum i les mesures
complementàries que siguin necessàries per preservar la salut
dels no fumadors.
Capítol III
De les actuacions sobre el joc patològic
Article 24
El joc patològic
1. El joc patològic, com a trastorn addictiu, mereix un interès
especial per part dels sistemes educatiu, sanitari i social.
2. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la
sensibilització i la informació a tots els colAlectius sobre el
potencial addictiu dels jocs d'atzar, i ha de fomentar
l'assistència i el suport psicològic i social de les persones
afectades.
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3. El Govern de les Illes Balears ha de regular la publicitat del
joc, tant en l’interior com en l’exterior dels locals i en els
mitjans de comunicació.
4. En qualsevol cas, per tal de prevenir els trastorns derivats del
joc patològic:
a) No poden entrar a les sales de joc, casinos i bingos, ni
participar en els jocs i apostes, ni usar màquines amb premi
programat i d’atzar, els menors de 18 anys i les persones que
presenten símptomes d’embriaguesa o d’intoxicació per
drogues o altres símptomes de disminució de la seva capacitat
volitiva.
b) En el frontal de les màquines amb premi programat i
d'atzar, s'ha de fer constar de manera visible, la indicació
següent: “L’ús d’aquesta màquina pot crear addicció al joc i
està prohibit per als menors de 18 anys”. El titular de
l'establiment on estiguin instalAlades aquestes màquines és el
responsable del compliment d'aquesta prohibició.
c) Els titulars de casinos, bingos i sales de joc, els operadors
d'aquestes màquines, i els titulars dels establiments on estiguin
instalAlades, poden prohibir l'ús o l'accés a les màquines i la
participació en els jocs i apostes a les persones sobre les quals
tenguin sospites raonables de dependència patològica. A més
tenen prohibit:
- Concedir crèdits o avançar quantitats en metàlAlic a
compte als jugadors.
- Concedir bonificacions o jugades gratuïtes als usuaris
5. El Govern de les Illes Balears ha de crear reglamentàriament
un registre de persones que tenen l’accés prohibit als locals de
joc que ha d’incloure com a mínim:
a) Les persones que ho solAlicitin per elles mateixes o a
través dels seus representants legals.
b) Les persones que pateixen una addicció patològica al joc,
a petició dels seus familiars amb dependència econòmica
directa justificada documentalment.
Capítol IV
De les actuacions sobre altres drogues i altres addiccions
Article 25
Control d’estupefaents i psicòtrops
La conselleria competent en matèria sanitària ha de
controlar la prescripció i la dispensació de substàncies
estupefaents i psicòtrops dins del marc de la legislació vigent,
així com la venda de productes naturals amb efectes psicòtrops.
Article 26
Control de substàncies químiques
1. L’Administració, en el marc de les seves competències, ha
de regular normativament les condicions i la presentació per a
la venda de substàncies i productes comercials que puguin
produir efectes nocius per a la salut i crear dependència, amb
la finalitat d'evitar-ne l’ús com a drogues.
2. Els productes que contenen aquestes substàncies no es poden
presentar de manera que pel seu color, forma, grafisme o altres
circumstàncies puguin atraure especialment l’atenció dels
menors.
Article 27
Inhalants i coles

1. Es prohibeix la venda a menors de 18 anys de coles i altres
productes químics que puguin produir efectes nocius per a la
salut i creïn dependència o produeixin efectes no desitjables
2. La conselleria competent en matèria sanitària ha de
determinar reglamentàriament la relació de productes a què es
refereix aquest article.
Article 28
Substàncies d'abús a l'esport
1. Es prohibeix la prescripció i dispensació de fàrmacs a les
pràctiques esportives que augmentin, de manera artificial, la
capacitat física i que produeixin danys a la salut, i se
n’exceptuen aquells casos justificats de necessitat terapèutica.
2. El Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències, ha d’adoptar les mesures apropiades per eliminar
l'ús de les substàncies prohibides pels organismes esportius
nacionals i internacionals.
3. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures
escaients per al control i la inspecció de la distribució i venda
de les substàncies que es puguin desviar per al seu ús ilAlícit per
millorar-ne el rendiment esportiu.

Article 29
Autolimitació
El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria sanitària, ha de promoure la formalització
de convenis de colAlaboració amb empreses fabricants i
distribuïdores de tabac i jocs d’atzar, destinats a l’autolimitació
de la publicitat d'aquestes substàncies i productes.
Capítol V
De l’atenció a les persones amb addiccions
Secció 1a
Dels principis bàsics
Article 30
Principis bàsics
A les Illes Balears, el model d’atenció de
drogodependències i altres addiccions, s’ha d’adaptar als
principis bàsics següents:
1. L'oferta terapèutica ha de ser accessible i diversificada,
professionalitzada i de caràcter interdisciplinar. Aquesta oferta
s’ha de fer a partir dels serveis sanitaris i socials establerts, amb
el suport dels recursos específics que calguin. S’ha de
fonamentar en programes assistencials basats en la persona com
a individu i amb flexibilitat d'objectius terapèutics.
2. L’atenció s’ha de prestar preferentment integrada en el medi
més proper a l'hàbitat de la persona i del seu entorn
sociofamiliar, amb una ordenació territorial que garanteixi la
cobertura assistencial a tota la població de la comunitat
autònoma.
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3. Les administracions públiques han de garantir l'assistència
sanitària i psicosocial de les persones amb problemes
d'addicció i a les seves famílies, en condicions d'equitat amb
altres malalties, per assegurar la qualitat i l'eficiència dels
diferents serveis i programes integrats en la xarxa pública
assistencial integrada en el sistema sanitari i de serveis socials.
4. Les administracions competents en aquesta matèria han de
procurar una provisió de recursos adequada a les necessitats
d’assistència i la seva integració, coordinació orgànica i
fu nc io nal. L es ad ministracio ns co mp e te n ts p o d e n
complementar l’oferta pública a través de convenis i contractes
amb els recursos privats degudament acreditats.
5. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, han de vetlar per:
a) Estimular la demanda assistencial i el contacte de les
persones amb problemes de dependència amb els dispositius
assistencials del sistema, tot garantint-ne el lliure accés i la
gratuïtat de les prestacions.
b) Impulsar els programes d'inserció social com a objectiu
del procés d’atenció, a través de la coordinació i treball conjunt
dels serveis assistencials i de reinserció social.
c) Donar assistència i suport a les famílies afectades.
d) Millorar els nivells de salut i de qualitat de vida de les
persones drogodependents i d’altres conductes addictives.
e) Potenciar una cultura social afavoridora de la solidaritat
i la colAlaboració de la comunitat en l'assistència i integració
social i que inclogui un rebuig del consum de drogues o una
decisió responsable envers l’ús, juntament amb el respecte de
les persones dependents.
f) Conèixer l'evolució dels productes, de les formes de
consum i de les característiques dels consumidors per tal de
poder anticipar-se a les necessitats i adaptar els programes i
serveis a les noves demandes emergents.
Secció 2a
Centres, serveis i program es d’atenció públics
Article 31
Centres i serveis d’atenció integrats en la xarxa pública
1. El sistema d’atenció i integració social del drogodependent
o de la persona amb altra addicció es configura com una
estructura assistencial de titularitat pública diversificada. En
aquesta estructura hi participen coordinadament tots els centres
i serveis generals, especialitzats i específics del sistema de salut
i del sistema de serveis socials, i completats, si n’és el cas, amb
els recursos privats d’iniciativa social degudament autoritzats.
2. S’ha de potenciar la coordinació d’aquests centres i serveis
d’atenció als drogodependents i altres addiccions amb els
recursos d’atenció sanitària i social.
3. Els centres i serveis d'atenció a les drogodependències i
altres addiccions han d’estar sotmesos a un règim d'autorització
d’acord amb la normativa vigent. Els centres i serveis també
estar subjectes a les mesures d'inspecció, control i informació
estadística, sanitària i altres que estableixi la legislació vigent.
4. La conselleria competent en matèria sanitària ha d’establir
una història clínica unificada per a tots els centres i serveis
d’assistència i reinserció, que reculli la informació mínima
necessària per tal que, tot respectant-ne els requisits de
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confidencialitat dels usuaris, faciliti la coordinació entre centres
i serveis, el processos de derivació i respongui a les necessitats
del sistema d’informació sobre drogodependències i altres
conductes addictives.
5. Segons les característiques de la dependència, el tractament
pot realitzar-se amb caràcter ambulatori o en règim d'ingrés tant
hospitalari com a altres centres de tipus sociosanitari o
específics d’atenció a drogodependències.
6. Els hospitals que es determinin reglamentàriament, del sector
públic o privats vinculats a través de conveni, han de disposar
d'una unitat de desintoxicació de persones que pateixen alguna
drogodependència. Per a la designació d'aquests hospitals s'ha
d’atendre a criteris geogràfics, de densitat de població i
d'existència de nuclis de risc.
Article 32
Programes d’atenció
1. El Govern de les Illes Balears, ha de fomentar la recerca i la
implantació de noves tècniques i programes terapèutics i
d'inserció que puguin contribuir a la millora de l'eficàcia i
l'eficiència dels serveis.
2. S’ha de vetlar per l’existència de programes i serveis
adequats a les diferents tipologies de problemes i d’usuaris, a
les diverses etapes de motivació i distints nivells i objectius del
tractament, des de programes de reducció de riscs i de danys
fins a programes lliures de drogues. Els usuaris de tots aquests
programes i serveis tenen dret a rebre l’assistència mèdica,
psicològica i social que necessitin.
3. El Govern ha de fomentar activitats d'educació sanitària,
assessorament i suport psicològic a persones amb
drogoaddiccions i als seus familiars.
4. S’han de promoure programes de promoció de la salut
orientats de manera prioritària a colAlectius de risc i a les seves
famílies. Aquests programes ha d’incloure activitats d’educació
per a la salut; vacunació, informació i profilaxi d'aquelles
malalties que tenen gran impacte per a la salut pública.
5. S’ha de fomentar la creació de programes específics dirigits
a la població drogodependent d'alta cronicitat i màxim risc
sanitari. Aquests usuaris poden accedir també a altres recursos
assistencials per tal d’atendre les seves necessitats mèdiques,
psicològiques, educatives o socials.
6. La xarxa d’assistència a drogodependències ha d’incorporar
programes específics d’atenció a l’abús i la dependència de
qualsevol substància i a altres conductes addictives, com la
ludopatia i altres dependències conductuals.
Secció 3a
Autorització i registre de centres i serveis d’atenció als
drogodependents
Article 33
Autorització de centres i serveis
1. Totes les entitats, centres i serveis, públics o privats, dedicats
a la recerca i la prevenció de les drogodependències i altres
addiccions i a l’assistència i reincorporació dels
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drogodependents han de tenir la corresponent autorització de
la conselleria competent en matèria sanitària, i s’han d’inscriure
en el registre corresponent.
2. L’autorització a què es refereix l’apartat anterior suposa
l’habilitació d’aquestes entitats per subscriure concerts i rebre
subvencions de les administracions públiques de les Illes
Balears.
3. El Govern de les Illes Balears ha d’establir
reglamentàriament els requisits i procediments per a
l'autorització administrativa de centres i serveis esmentats a
l’apartat anterior.
4. En qualsevol cas, aquests centres i serveis han de disposar
com a mínim de:
a) Director o responsable del centre o servei.
b) Personal tècnic qualificat en les àrees de salut, social,
psicològica, laboral, i si n’és el cas, educativa, que s’ha de
definir reglamentàriament d'acord amb el tipus de centre de què
es tracti.
c) Documents escrits sobre els programes d'actuació que
han de dur a terme, amb detall dels mètodes i tècniques que han
de fer servir i els objectius que persegueixen.
d) Un reglament de règim intern o condicions de
funcionament i d'accés dels usuaris, que necessàriament ha
d’incloure el compliment dels drets i dels deures dels usuaris
estipulats en aquesta llei.
e) Un registre d'usuaris, expedients personals, registre
d'ingressos i altes, llibre o fulls de reclamació a disposició dels
usuaris i dels seus familiars, i règim de preus dels diferents
serveis quan es tracti de centres privats.
Article 34
Entitats privades i socials
1. Els centres de titularitat privada es poden integrar a la xarxa
pública d’atenció a les drogodependències i altres addiccions
a través de convenis, concerts i altres maneres previstes a
l’ordenament jurídic, sempre que s’adeqüin als objectius i a la
programació establerta en el Pla d’actuacions sobre
drogodependències de les Illes Balears.
2. Tots els centres i serveis d’atenció a drogodependències i
trastorns addictius gestionats per entitats privades, associacions
o particulars que subscriguin concerts i convenis o es beneficiïn
d’ajudes de les administracions públiques de les Illes Balears,
han d’actuar coordinadament amb l’òrgan administratiu
responsable del Pla de drogues autonòmic.
Article 35
Registre d’entitats, centres i serveis
La conselleria competent en matèria sanitària ha de crear un
registre unificat d'entitats, centres i serveis dedicats a la recerca
i prevenció de les drogodependències i altres addiccions i a
l’assistència i a la incorporació social dels afectats.
Secció 4a
La incorporació social
Article 36
Criteris d’actuació

1. La incorporació social forma part indissoluble del procés
d’atenció del drogodependent. Des del primer moment de
l'acollida del pacient, s’ha de treballar amb l’objectiu de la
inserció.
2. La incorporació social ha de ser integral. Per això, qualsevol
dels models d'intervenció que s'apliqui ha de tenir com a
objectiu promoure la millora de la qualitat de vida i assolir
actituds i hàbits d'autonomia personal, autoestima i
responsabilitats.
3. El procés d’incorporació social ha d’utilitzar principalment
els recursos normalitzats de la comunitat.
Article 37
Els programes d’incorporació social
Les administracions públiques, d'acord amb els respectius
marcs competencials, han de vetlar per a l'adequada reinserció
social de la persona drogodependent o amb altra addicció en el
seu entorn i per a l'assessorament i suport psicològic i social
continuat dels seus familiars. De manera específica han de
promoure:
a) Acords entre institucions i entitats per tal d’aconseguir
una atenció global a les necessitats de salut i d'integració dels
usuaris.
b) Programes destinats a cobrir les necessitats específiques
dels drogodependents.
c) La coordinació entre els programes assistencials i els
específics d’incorporació social, per tal d’assegurar un
abordatge integral i continuat.
d) El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears ha de definir les mesures i actuacions bàsiques que han
de tenir els programes i serveis d'integració social.
Secció 5a
Nivells d’assistència
Article 38
Nivells assistencials
1. L'atenció a les drogodependències i altres addicions
s'estructura en tres nivells bàsics d'intervenció:
a) El primer nivell està format pels serveis d'atenció
primària de salut i de serveis socials, serveis d'urgència
sanitària i programes que es puguin desenvolupar per a la
informació, orientació, motivació, diagnòstic i detecció
primerenca.
b) El segon nivell, específic per a drogodependències, està
format per equips ambulatoris interdisciplinaris, que tenen com
a funció específica el disseny i desenvolupament dels plans
terapèutics individualitzats. La seva oferta incloure el
tractament de totes les dependències i incorporar tots els
programes terapèutics que es puguin realitzar de manera
ambulatòria.
c) El tercer nivell ha d’oferir els programes i serveis
necessaris per a les persones que, per les característiques de la
seva dependència o les seves circumstàncies personals,
requereixin un tipus d’atenció o de serveis sanitaris i socials
que no es poden subministrar de manera ambulatòria.
2. Les funcions bàsiques de cada nivell, la tipologia i les classes
de centres i serveis que comprenen, els circuits terapèutics i la
jerarquització dels recursos, les condicions d'accés i derivació
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de drogodependents i persones amb altres addiccions, així com
els nivells d'intervenció, han de ser els que determini i
desenvolupi el Pla d’actuacions sobre drogodependències de
les Illes Balears.
Capítol VI
De la recerca i la formació
Article 39
Recerca
El Govern de les Illes Balears, a través de l'òrgan encarregat
de desenvolupar la política sobre drogodependències, ha de
promoure:
a) Enquestes periòdiques i estudis epidemiològics, sanitaris,
econòmics i socials per conèixer la incidència, la prevalença i
la problemàtica de les drogodependències i altres addiccions a
la nostra comunitat.
b) Línies de recerca, bàsica i aplicada, en l’àmbit de la
prevenció, l’assistència i la formació en matèria de
drogodependències i altres addiccions.
c) Un sistema d’informació, coordinat i integrat en les
respectives xarxes assistencials, per tal d'obtenir i analitzar les
dades que facilitin l'assessorament i orientació necessaris sobre
la prevenció i el tractament de les drogodependències i altres
addiccions.
Article 40
Formació
1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb les
administracions locals, la Universitat de les Illes Balears, els
col Alegis i les associacions professionals i científiques, els
sindicats, les entitats privades especialitzades en
drogodependències i les organitzacions empresarials, ha de
determinar accions formatives interdisciplinàries dels
colAlectius relacionats amb la prevenció, l'assistència i la
incorporació social de les persones drogodependents o amb
altres addiccions.
2. Igualment, ha de fomentar la formació especialitzada en
matèria de drogodependències i altres addiccions, a través de
programes específics de formació postgraduada en la
Universitat de les Illes Balears o mitjançant acords de
colAlaboració amb altres institucions i entitats, que garanteixi
una especialització adequada i un nombre suficient de
professionals que intervenen en l'atenció dels drogodependents.
Article 41
Observatori de drogues i altres addiccions
1. El Govern de les Illes Balears ha de crear l’Observatori
drogues i altres addiccions.
2. L’Observatori de drogues i altres addiccions ha de coordinar
la promoció i la realització d’estudis, investigacions i
documentació en aquesta matèria.
3. El Govern de las Illes Balears ha de desenvolupar
reglamentàriament les funcions de l’Observatori.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I COM PETÈNCIES DE LES
ADM INISTRACIONS PÚBLIQUES
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Capítol I
Competències de les administracions públiques
Secció 1a
De la com unitat autònom a de les Illes Balears
Article 42
Competències del Govern de les Illes Balears
1. El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria de sanitat, ha de desenvolupar les
funcions de planificació general de les mesures i actuacions
previstes en aquesta llei, i coordinació de les funcions i serveis
que en aquesta matèria desenvolupin les administracions
públiques de les Illes Balears, i les entitats públiques i privades,
així com la seva avaluació.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar una política
global preventiva que, mitjançant actuacions coordinades de la
comunitat i les administracions públiques, incideixin sobre tots
els factors afavoridors del consum de drogues i del
desenvolupament d'altres trastorns addictius en la societat.
3. El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar els plans
d’actuacions sobre drogodependències i tabaquisme de les Illes
Balears.
Article 43
Competències de la conselleria competent en matèria de
sanitat
Correspon a la conselleria competent en matèria de sanitat,
entre altres, les competències següents:
a) L’elaboració dels plans d’actuacions sobre
drogodependències i tabaquisme de les Illes Balears.
b) L’aprovació de l’estructura i el funcionament de la
Comissió institucional en matèria de drogues de les Illes
Balears i de les comissions tècniques previstes en aquesta llei.
c) L’elaboració i la proposta, per a la seva aprovació pel
Consell de Govern, de la normativa d’autorització de centres i
serveis, i d’homologació, autorització de materials i programes
de prevenció.
d) L’establiment d’un sistema centralitzat d’informació i
documentació sobre drogodependències i altres addiccions, que
permeti fer el seguiment i una avaluació continuada del consum
de drogues i de la problemàtica associada.
e) L’autorització, el control i la inspecció dels centres i
serveis regulats en la present llei.
f) La gestió del sistema públic d’atenció als
drogodependents i persones amb altres addiccions.
Secció 2a
Com petències dels ens territorials
Article 44
Els consells insulars
Sense perjudici de les altres actuacions que els pugui
atribuir la legislació vigent, corresponen als consells insulars,
en el respectiu àmbit territorial:
1. La constitució de les comissions insulars de coordinació.
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2. La colAlaboració amb la conselleria competent en matèria de
sanitat en la planificació i coordinació de les actuacions en
matèria de drogues i altres addiccions per a cada illa.
3. L’elaboració i aprovació de plans insulars sobre
drogodependències que desenvolupin per a cada illa la provisió
de programes i serveis segons les prioritats i els criteris
establerts en el Pla d’actuacions sobre drogodependències de
les Illes Balears.
4. L’assessorament i el suport a les corporacions locals en
l’elab o ració dels seus plans i pro g ra m es sobre
drogodependències i altres addiccions en el marc del el Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.
5. El suport tècnic i econòmic en matèria de drogodependències
i altres trastorns addictius als municipis de menys de 20.000
habitants.
6. La direcció i coordinació dels programes de prevenció a
l’àmbit comunitari, d'acord amb les previsions del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.

d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears.
- Procurar la formació i el reciclatge en matèria de
drogues i altres addiccions del personal al servei de la
pròpia Administració municipal i donar suport a les
associacions i entitats que duguin a terme, en el
municipi, els programes i actuacions que preveu el Pla
autonòmic de drogues de les Illes Balears.
- Promocionar la participació social en aquesta matèria
en el seu àmbit territorial.
2. Els municipis de menys de 20.000 habitants també han de
dur a terme el que preveu l’apartat anterior, per ells mateixos
o de manera mancomunada, si no tenen la suficient capacitat
econòmica i de gestió.
3. En el cas que el Govern de les Illes Balears habiliti línies de
subvenció destinades a finançar les activitats de les
corporacions locals relacionades amb la lluita contra les
drogodependències i altres adciccions, només poden ser
destinataris de la subvenció les entitats locals que desenvolupin
actuacions de la seva competència i que comptin amb el
corresponent Pla de drogodependències.

7. La participació en els programes i serveis d’assistència en els
termes que figura en el Pla d’actuacions sobre
drogodependències.
8. La creació i el manteniment dels centres de serveis socials
d’àmbit supramunicipal específics per a drogodependents i per
a persones amb altres addiccions, segons les previsions del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears i
dels altres plans que en les matèries regulades en la present llei
es poden aprovar pel Govern de les Illes Balears.
9. La prestació dels serveis específics d’incorporació social
dels drogodependents i persones amb altres addiccions en els
municipis de menys de 20.000 habitants.
10. La promoció de la participació social i el suport a les
institucions privades que operin en el seu àmbit territorial.
Article 45
Els municipis
1. Sense perjudici de les altres que els pugui atribuir la
legislació vigent, són actuacions de tots els municipis en el seu
àmbit territorial:
a) Participar en la planificació i coordinació de les
actuacions en matèria de drogues que es duen a terme en el
municipi.
b) Desenvolupar les polítiques específiques de prevenció en
matèria de drogodependències, fonamentalment en l’àmbit
familiar i comunitari.
c) Procurar la integració social dels consumidors de drogues
i desenvolupar els plans de formació professional i d’ocupació
d’aquest colAlectiu.
d) Vetlar, en el marc de les seves competències, pel
compliment de les diferents mesures de control que estableix la
present llei, i la legislació estatal.
e) Són competències dels municipis de més de 20.000
habitants:
- Elaborar, aprovar i executar els plans municipals
d’actuacions sobre drogodependències, en coordinació
i de conformitat amb els criteris establerts pel Pla

Capítol II
La coordinació
Secció 1a
El coordinador sobre drogues de les Illes Balears
Article 46
Naturalesa i característiques
1. El coordinador sobre drogues de les Illes Balears és l’òrgan
unipersonal encarregat de la coordinació de les actuacions en
matèria de drogues que es duen a terme a les Illes Balears, i de
la gestió dels recursos específics que hi destini l’Administració.
2. El coordinador sobre drogues de les Illes Balears ha d’estar
integrat en la conselleria competent en matèria sanitària, que ha
de donar el suport amb mitjans personals, econòmics i
administratius que siguin necessaris per desenvolupar-ne la
funció.
Article 47
Funcions i objectius
El coordinador sobre drogues de les Illes Balears té com a
objectiu fonamental el disseny i l'elaboració del Pla
d’actuacions sobre drogodependències i la seva gestió, d’acord
amb les directrius establertes a la present llei.
Secció 2a
Altres òrgans de coordinació
Article 48
Comissió Institucional en matèria de drogues de les Illes
Balears
1. La conselleria competent en matèria de sanitat ha de crear i
regular una Comissió Institucional de les diverses
administracions amb competències en matèria de drogues, que
ha de tenir com a funcions principals les següents:
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a) Conèixer i informar, abans de la seva aprovació, el Pla
sobre drogodependències de les Illes Balears.
b) Valorar les necessitats generades pels problemes derivats
de l’ús de drogues i altres addiccions a les Illes Balears.
c) L’assessorament, orientació i proposta relatius a aspectes
de prevenció, tractament, rehabilitació i reinserció a
drogodependents.
d) La planificació i coordinació dels recursos de prevenció,
tractament, rehabilitació i reinserció que disposen les
administracions públiques en matèria de drogodependències,
així com d’aquells recursos que pertanyen a institucions de
titularitat privada que reben fons públics en l’àmbit de la
comunitat autònoma.
e) L’estudi, anàlisi i sistematització de tota la informació
que sobre drogodependències, en els seus diferents aspectes, es
produeixi a las Illes Balears.
f) Qualsevol altra que, en l’àmbit de les seves competències,
se li pugui atribuir reglamentàriament per al compliment dels
seus fins.
2. Així mateix, ha de regular les comissions tècniques que
siguin adients, a les quals hi poden participar les entitats que
treballin en el camp de les drogodependències i altres
addiccions.
Article 49
Comissions insulars de coordinació
1. Els consells insulars han de constituir les corresponents
comissions de coordinació de les actuacions en matèria de
drogues i altres addiccions en els respectius àmbits territorials.
2. Correspon a cada consell regular l’estructura, funcionament
i composició d’aquestes comissions, de les quals sempre ha de
formar part el coordinador sobre drogues de les Illes Balears i
una representació equilibrada de les administracions i entitats
de més implantació en el respectiu territori insular.
3. Les comissions insulars de coordinació, a més d’aquelles que
els pugui atribuir el Consell Insular en el respectiu àmbit
territorial, tenen les funcions següents:
a) Proposar a la Comissió institucional en matèria de
drogues de les Illes Balears els criteris, prioritats o actuacions
que considerin pertinents per millorar i harmonitzar el Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.
b) Coordinar i fer el seguiment de l’aplicació de les mesures
i actuacions previstes pel Pla sobre drogues de les Illes Balears
en els respectius territoris insulars.
c) Elaborar i presentar a la Comissió institucional en
matèria de drogues de les Illes Balears una memòria anual de
les actuacions realitzades en aquesta matèria.
Capítol III
Instruments de planificació i participació
Secció 1a
El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears
Article 50
Naturalesa i característiques
1. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears és l’instrument de referència per a la planificació i
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ordenació de totes les actuacions en matèria de drogues i altres
addiccions que es duguin a terme en l’àmbit de les Illes
Balears.
2. El Pla autonòmic ha de ser vinculant per a totes les
administracions públiques, entitats privades i institucions que
duguin a terme actuacions en matèria de drogodependències o
altres addiccions, per a les persones que presentin aquests
problemes, i per al seu entorn.
3. El Pla autonòmic té caràcter temporal i la seva revisió està
prevista en el propi Pla.

Article 51
Contingut del Pla
1. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears té, com a mínim, el següent contingut:
a) Anàlisi de la problemàtica del consum de drogues a les
Illes Balears.
b) Objectius, prioritats, criteris bàsics d’actuació i objectius
específics.
c) Definició dels programes mínims que s’han de dur a
terme.
d) Responsabilitats i funcions de les administracions
públiques, entitats privades i institucions.
e) Definició de la xarxa de serveis ?recursos, programes i
centres? dels circuits d’atenció i dels nivells d'intervenció.
f) Recursos necessaris per assolir els objectius del Pla.
g) Estratègies d’avaluació.
h) Pla director i de gestió.
2. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears ha d’especificar de manera qualitativa i quantitativa,
segons les possibilitats tècniques, els objectius, prioritats i
estratègies per tal de poder avaluar l’impacte i els resultats.
Article 52
Elaboració i aprovació del Pla
1. L’elaboració del Pla d’actuacions sobre drogodependències
de les Illes Balears correspon a la conselleria competent en
matèria de sanita, que l’ha de redactar d’acord amb les
directrius que estableix aquesta llei, i segons les prioritats en
matèria de drogues que assenyali el Govern de les Illes Balears
i el Pla nacional sobre drogues.
2. El Pla autonòmic serà aprovat pel G overn de les Illes
Balears, a proposta del titular de la conselleria competent en
matèria sanitària, i una vegada publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, les seves determinacions s’han d’incorporar a
l’ordenament jurídic com a disposicions reglamentàries, i en
conseqüència han de vincular totes les administracions
públiques i entitats privades i institucions que duen a terme
actuacions en matèria de drogodependències o altres
addiccions.
Secció 2a
Participació social
Article 53
Foment del voluntariat i la participació social
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1. Les administracions públiques han de promoure la
participació de les associacions ciutadanes en les actuacions de
recerca, prevenció, atenció i incorporació social dels
dependents a través de subvencions, concerts, convenis o
qualsevol altra modalitat.
2. Han de fomentar, de manera preferent, el voluntariat social
dels dependents en procés d’inserció que colAlaborin en les
activitats esmentades o en altres de caràcter cívic i social.
3. Les administracions públiques ha de mantenir línies estables
de coordinació i colAlaboració amb les associacions ciutadanes
que desenvolupin iniciatives relacionades amb les necessitats
socials que plantegen les dependències.
TÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR
Article 54
Règim d’infraccions i sancions
1. Són infraccions administratives en l’àmbit de les
drogodependències les accions i les omissions tipificades en
aquesta llei, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals
o d’un altre ordre que puguin concórrer.
2. El règim d’infraccions i sancions que conté aquest Títol
s’entén sense perjudici de l’aplicació de règims específics que
preveu la legislació estatal sobre seguretat ciutadana, defensa
dels consumidors i usuaris, publicitat, sanitat i medicaments, i
serveis socials.
3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives
de delicte, l’Administració ha de passar el tant de culpa a
l’òrgan judicial competent o al Ministeri Fiscal, i s’ha
d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre
l’autoritat judicial no dicti sentència ferm o resolució que posi
fi al procediment.
4. De no haver-se estimat l’existència de delicte,
l’Administració ha de continuar l’expedient sancionador en
base als fets que els tribunals hagin considerat provats.
5. Les mesures administratives que hagin estat adoptades per
salvaguardar la salut s’han de mantenir mentre l’autoritat
judicial no efectuï cap pronunciament sobre aquestes.
Article 55
Tipus d’infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment dels requisits, les obligacions o les
prohibicions especificats en aquesta llei i en les normes de
desenvolupament, quan no tenguin una repercussió greu en la
salut de les persones, o quan hi concorrin circumstàncies
agreujants.
b) Les tipificades com a faltes greus en les quals concorrin
circumstàncies atenuants o s’hagin comès per negligència,
sempre que no hagin produït danys a la salut.
3. Són infraccions greus:

a) Les que es produeixen per manca de controls i
precaucions exigibles en l’activitat, servei o instalAlació de què
es tracti.
b) L’incompliment dels requisits, obligacions i prohibicions
especificats en aquesta llei i en les normes de desenvolupament
sempre que tenguin una repercussió greu per a la salut de les
persones o hi concorrin circumstàncies agreujants.
c) L’obertura i el funcionament d’un centre, o la
modificació de la seva capacitat assistencial, sense disposar de
la preceptiva autorització d’obertura i funcionament, però que
compleixi amb els requisits establerts en les normes
d’aplicació.
d) Dificultar l’exercici dels drets de les persones
drogodependents i amb addiccions reconegudes en aquesta llei
o en les normes de desenvolupament.
e) L’incompliment de les obligacions de subministrar dades,
facilitar informació, prestar colAlaboració o qualsevol altra
manera d’obstrucció a les actuacions dels serveis d’inspecció.
f) L’incompliment dels requeriments específics formulats
per les autoritats o els seus agents.
g) La reincidència en la comissió de més d’una infracció
lleu, en el termini d’un any.
4. Són infraccions molt greus:
a) L’incompliment dels requisits, les obligacions o les
prohibicions especificats en aquesta llei o normes de
desenvolupament sempre que tenguin una repercussió molt
greu per a la salut de les persones.
b) Les accions intencionadament contràries als drets
reconeguts en aquesta llei o normes de desenvolupament que
comporten un dany o perjudici notori en la salut.
c) L’obertura i el funcionament, el trasllat, la modificació de
la capacitat assistencial o tancament d’un centre, sense disposar
de la preceptiva autorització administrativa i que no compleix
amb els requisits exigits en la normativa.
d) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar
colAlaboració , o facilitar informació falsa a les autoritats o als
seus agents.
e) L’incompliment reiterat dels requeriments específics
formulats per les autoritats o els seus agents.
f) L’amenaça, represàlia o qualsevol altra manera de pressió
sobre les autoritats o els seus agents.
g) La reincidència a la comissió de més d’una infracció
greu, en el termini de dos anys.
Article 56
Responsables
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o
jurídiques que siguin autores de les conductes o omissions
descrites en aquest títol.
2. La responsabilitat pot exigir-se també als subjectes que,
sense tenir la consideració d’autors, tenen el deure de prevenir
la infracció quan no han adoptat les mesures necessàries per
evitar la comissió de la infracció.
3. Han de respondre també del pagament de la sanció les
persones següents:
a) Els propietaris de l’establiment, siguin persones físiques
o jurídiques, han de respondre solidàriament del pagament de
les sancions derivades de les infraccions comeses pels seus
empleats o dependents.
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b) L’anunciant, l’empresari creador de la publicitat i
l’empresari difusor de la publicitat han de respondre
solidàriament del pagament de les sancions derivades
d’infraccions previstes en aquesta llei en matèria de publicitat.
c) Els pares o tutors han de respondre solidàriament del
pagament de les sancions derivades de les infraccions comeses
per persones menors d’edat.
d) Els administradors de les persones jurídiques han de
respondre subsidiàriament del pagament de les sancions
derivades de les infraccions comeses per aquestes.
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condicions amb què va ser concedida, fins que no s’hagin
esmenat les deficiències o es compleixin els requisits exigibles
en les normes d’aplicació.
Article 60
Competència per a la imposició de sancions
Reglamentàriament s'han de determinar els òrgans
competents per imposar les sancions establertes en aquest títol.
Disposició addicional primera

Article 57
Règim de sancions
1. A les infraccions establertes en aquest títol corresponen les
sancions següents:
a) A les infraccions lleus, multa de fins a sis mil (6.000 i)
euros.
b) A les infraccions greus, multa d’entre sis mil un (6.001
i) fins a seixanta mil (60.000 i) euros.
c) A les infraccions molt greus, multa d’entre seixanta mil
un (60.001 i) fins a un milió (1.000.000 i) euros.
2. La quantia de les multes s’ha de graduar tenint en compte els
criteris de risc per a la salut, la gravetat de l’alteració sanitària
produïda, el benefici ilAlícit obtingut, la naturalesa dels
perjudicis causats, el grau d’intencionalitat i la reiteració de la
conducta infractora.
3. Es pot acordar com a sanció accessòria el comís de
productes que poden causar risc per la salut.
4. A més de les sancions previstes per la comissió d’infraccions
greus i molt greus, poden imposar-se les sancions següents:
a) En els casos d’especial gravetat i transcendència per a la
salut pública o persistència de la infracció, l’òrgan competent
pot acordar com a sanció complementària la suspensió de
l’activitat de l’empresa, el servei o l’establiment fins a un
màxim de cinc anys, o la clausura de centres, serveis,
instalAlacions i establiments.
b) La suspensió o supressió de qualsevol ajuda o subvenció
econòmica que el particular o entitat infractora hagi obtingut o
solAlicitat a qualsevol de les administracions públiques de les
Illes Balears.
Article 58
Prescripció d’infraccions i sancions

El Govern de les Illes Balears pot actualitzar, mitjançant
decret, les quantitats de les sancions fixades en aquesta llei.
Disposició addicional segona
1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears
2. En el termini de tres mesos des de l’aprovació del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears, els
consells insulars han d’aprovar els plans insulars sobre
drogodependències prevists en aquesta llei.
3. En el termini de sis mesos des de l’aprovació dels plans
insulars, els municipis han d'aprovar els respectius plans
municipals prevists en aquesta llei.
Disposició addicional tercera
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els consells insulars han de constituir les
comissions insulars de coordinació, i la conselleria competent
en matèria de sanitària la Comissió institucional en matèria de
drogues de les Illes Balears.
Disposició addicional quarta
L’exercici de les funcions que s’atribueixen en la present
llei a la conselleria competent en matèria de sanitat, pot
desenvolupar-les directament o a través d’òrgans o ens
dependents d’aquesta, i se’ls pot atribuir la gestió de les
actuacions en matèria de drogodependència i altres addicions
regulades en la present llei.
Disposició transitòria

1. Les infraccions establertes en aquesta llei prescriuen:
a) Les lleus a l’any
b) Les greus als dos anys
c) Les molt greus als tres anys
2. Les sancions imposades d’acord amb aquesta llei prescriuen:
a) Les lleus a l’any
b) Les greus als dos anys
c) Les molt greus als tres anys

No serà d'aplicació l'establert a l'art. 21.3 de la present llei
a les zones dels edificis de les administracions públiques,
dedicats a les activitats pròpies dels bars, cafeteries o
restaurants, l'explotació de les quals hagi estat autoritzada
mitjançant concessió vigent a l'entrada en vigor de la present
llei.
Disposició derogatòria

Article 59
M esures cautelars de l’autoritat

Queden derogades totes aquelles disposicions d’igual o
inferior rang que contradiguin aquesta llei.

No té caràcter de sanció al tancament o suspensió
provisional d’activitat dels establiments que no compten amb
la preceptiva autorització o que no s’ajusten als termes o

Disposició final primera
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S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrà en vigor en haver transcorregut dos mesos
des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 11 de juny de 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Castillo i Ferrer.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4080/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures de prevenció per una altra fallida elèctrica. (Mesa
de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4081/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures de prevenció per una fallida elèctrica. (Mesa de 29
de juny del 2004).
RGE núm. 4082/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis per fer auditories energètiques. (Mesa de 29 de juny
del 2004).
RGE núm. 4083/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes per millorar l'eficàcia energètica. (Mesa de 29 de
juny del 2004).
RGE núm. 4084/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes de cogeneració. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4085/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte d'aprofitament dels residus de la indústria del
moble. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4086/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei de biblioteques. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4087/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei d'arxius. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4088/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació administrativa de la llei d'arxius. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4089/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació administrativa de la llei de biblioteques. (Mesa de
29 de juny del 2004).
RGE núm. 4090/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a colAlectius consultats per elaborar la llei de biblioteques.
(Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4091/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a colAlectius consultats per elaborar la llei d'arxius. (Mesa de
29 de juny del 2004).
RGE núm. 4092/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures financeres i crèdits per a energies renovables.
(Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4094/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pis a
Menorca i a Eivissa-Formentera. (Mesa de 29 de juny del
2004).
RGE núm. 4095/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de benestar social a Menorca. (Mesa de 29 de
juny del 2004).
RGE núm. 4096/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordres
d'hospitals. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RG E núm. 4097/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionament del pis cedit per l'IBAVI. (Mesa de 29 de juny del
2004).
RGE núm. 4098/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
del pis per a menors delinqüents. (Mesa de 29 de juny del
2004).
RGE núm. 4099/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
diürnes de caire social. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RG E núm. 4100/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficits
socials. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4101/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
domicili. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4110/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a rehabilitació d'habitatges. (Mesa de 29 de juny del
2004).
RGE núm. 4207/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
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Turisme sobre la crisi actual. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
i informacions base de les afirmacions del conseller de
Turisme sobre la indústria turística. (Mesa de 29 de juny del
2004).
RGE núm. 4209/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
substitució del Pla de marques. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4225/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Menorca. (Mesa de 29 de juny del 2004).
RGE núm. 4226/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda
dels consellers a Menorca. (Mesa de 29 de juny del 2004).
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RGE núm. 4242/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Mendia. (Mesa de 29
de juny del 2004).
RGE núm. 4243/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cales de Mallorca. (Mesa de
29 de juny del 2004).
RGE núm. 4244/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Sa Coma. (Mesa de 29 de
juny del 2004).
RGE núm. 4245/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Portocolom. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4227/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
viatge a Menorca. (Mesa de 29 de juny del 2004).

RGE núm. 4246/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala d'Or. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4228/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acompanyants en el viatge a Menorca. (Mesa de 29 de juny del
2004).

RGE núm. 4247/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Ferrera. (Mesa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4235/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Port d'Alcúdia. (Mesa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4248/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Colònia de Sant Jordi. (Mesa
de 29 de juny del 2004).

RGE núm. 4236/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Platja de Muro. (Mesa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4249/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs s'Arenal. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4237/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Can Picafort. (Mesa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4250/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Platja de Palma. (Mesa de
29 de juny del 2004).

RGE núm. 4238/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Mesquida. (Mesa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4251/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Can Pastilla. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4239/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Rajada. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4252/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Major. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4240/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Bona. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4253/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Portals Nous. (M esa de 29
de juny del 2004).

RGE núm. 4241/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Cala Millor. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

RGE núm. 4254/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Palmanova. (Mesa de 29 de
juny del 2004).
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RGE núm. 4255/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Magalluf. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

proposta de reducció energètica, el cost total, l'aportació de la
conselleria, el percentatge anual d'energia que es preveu reduir
i el cost anual energètic que s'haurà estalviat?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

RGE núm. 4256/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Santa Ponça. (Mesa de 29 de
juny del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4257/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs Peguera. (Mesa de 29 de
juny del 2004).
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa 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.
Quants i quins projectes s'han elaborat conjuntament amb
municipis per tal de millorar la seva eficiència energètica,
detallant el municipi, la denominació del projecte, el cost del
projecte, el cos de la inversió, l'aportació del Govern i el volum
d'estalvi per a cada cas durant l'any 2004?

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.
Quines mesures de prevenció ha pres el Govern de les Illes
Balears per tal de prevenir que passi una altra fallida elèctrica
com la de l'any passat?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants i quins projectes de cogeneració ha duit a terme el
Govern de les Illes Balears el 2004 amb empreses, detallant
l'empresa, la denominació del projecte, la inversió, l'aportació
del Govern i el volum d'estalvi efectuat en cada cas?

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.
Quines mesures de prevenció ha pres el Govern de les Illes
Balears per tal de fer front a una fallida elèctrica com la de
l'any passat?

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
Quants i quins convenis s'han signat amb institucions el
2004 per fer auditories energètiques, detallant amb cadascun la

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.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa
el projecte d'aprofitament dels residus de la indústria del moble
a Manacor?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears presentar al
Parlament de les Illes Balears la llei de biblioteques?

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.
A quants i quins colAlectius s'ha consultat per elaborar el
projecte de llei de biblioteques?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears presentar al
Parlament de les Illes Balears la llei d'arxius?

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.
A quants i quins colAlectius s'ha consultat per elaborar el
projecte de llei d'arxius?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació administrativa es troba l'elaboració del
projecte de llei d'arxius?

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.
Quines mesures financeres i "crèdits verds" a baix interès té
previst dur a terme la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia durant el 2004 per tal d'incentivar les energies
renovables?

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació administrativa es troba l'elaboració del
projecte de llei de biblioteques?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan facilitarà el Govern de les Illes Balears el servei del
pis per a menors delinqüents a Menorca i a Eivissa-Formentera
amb les mateixes condicions que el pis cedit per l'IBAVI, al
carrer Cuba al Molinar?
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Palma, a 14 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Amb quin personal comptarà el pis del carrer Cuba-es
Molinar per acollir menors delinqüents per facilitar la
reinserció?
Palma, a 14 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quin personal comptarà aquest pis del carrer Cuba-es
Molinar per acollir menors delinqüents per facilitar la
reinserció?
Palma, a 14 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat actual de les places diürnes de caire social a
la comunitat autònoma?
Palma, a 10 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu ha modificat l'ordre d'hospitals anterior a 19
de desembre del 2000, amb un altre de dia 30 de febrer del
2004, publicat al BOIB del 2 de març del 2004?
Palma, a 14 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té el Govern de les Illes Balears algun pla d'acció de
caràcter estratègic per fer front als dèficits socials existents a la
comunitat autònoma, detectats per diferents publicacions de
tota solvència?
Palma, a 10 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan entrarà en funcionament el pis, cedit per l'IBAVI, al
carrer Cuba al Molinar? Quin és el pressupost del seu
funcionament?
Palma, a 14 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com s'articularà la política d'ajudes a domicili per part del
Govern de les Illes Balears? A quantes persones pot afectar?
Palma, a 10 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds de rehabilitació d'habitatges es varen
presentar l'any 2003? Quantes foren aprovades?, per quin
import? Quantes s'han pagat i per quin import?
Palma, a 17 de juny del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins consellers del Govern de les Illes Balears s'han
desplaçat a l'illa de Menorca o han estat en aquesta ulla, el juny
del 2004?
Palma, a 23 de juny del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
X)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins estudis i informacions s'ha basat el conseller de
Turisme per afirmar que "la crisi actual és de producte turístic
i no de les Illes Balears com a destí turístic"?
Palma, a 22 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

AB)
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 ha estat l'agenda oficial de cada un dels consellers
que han estat a l'illa de Menorca el juny del 2004?
Palma, a 23 de juny del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins estudis i informacions s'ha basat el conseller de
Turisme per afirmar que "la indústria turística necessita
redimensionar-se"?
Palma, a 22 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

AC)
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.
Quin ha estat el cost per a les arques autonòmiques del
desplaçament i l'estada de membres del Govern de les Illes
Balears, inclòs el seu president, per raó de viatges a Menorca
durant el mes de juny del 2004?
Palma, a 23 de juny del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quines raons s'ha substituït el programa del Pla de
Marques per l'Avanthotel?
Palma, a 22 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

AD)
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.
Relació d'acompanyants del president del Govern i dels
consellers en els seus desplaçaments a Menorca el juny del
2004.

1480

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004

Palma, a 23 de juny del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala Mesquida? Quantes
places tenen? De quina categoria són?

AE)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona del Port d'Alcúdia? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala Rajada? Quantes
places tenen? De quina categoria són?

AF)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de la Platja de Muro?
Quantes places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AJ)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala Bona? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Can Picafort? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

AK)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala Millor? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala M endia? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cales de M allorca?
Quantes places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Sa Coma? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
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les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Portocolom? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala d'Or? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala Ferrera? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de la Colònia de Sant Jordi?
Quantes places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Cala M ajor? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de s'Arenal? Quantes places
tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AX)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Portals Nous? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de la Platja de Palma?
Quantes places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AY)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Palmanova? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Can Pastilla? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AZ)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Magalluf? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004
BA)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Santa Ponça? Quantes
places tenen? De quina categoria són?
Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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passat 3 de juny, tant a l'aeroport de Barcelona con a l'aeroport
de Palma de Mallorca, per part d'alguns membres de la Guàrdia
Civil.
Atès que el català és la llengua oficial reconeguda tant a
l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears com al de Catalunya
i per tant utilitzar-la és un drets dels ciutadans i ciutadanes
d'aquestes.
Atès que la Constitució preveu que les llengües de l'àmbit
estatal, diferents del castellà, "seran objecte d'especial respecte
i protecció".
Atès que els fets ocorreguts als aeroports de Barcelona i de
Palma el passat 3 de juny representen una clara violació dels
drets humans reconeguts internacionalment.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
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 Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic comercialitzen
la modalitat del tot inclòs a la zona de Peguera? Quantes places
tenen? De quina categoria són?

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a depurar responsabilitats pels maltractaments i la
discriminació, per raons de llengua, ocasionats per part d'alguns
funcionaris de l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a donar instruccions a tots els funcionaris públics
perquè respectin els drets lingüístics de tots els ciutadans que
en formen part.

Palma, a 24 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Palma, a 10 de juny del 2004.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
RGE núm. 4103/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a discriminació i maltractament per
qüestions de llengua, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29
de juny del 2004).
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Atesa la denúncia pública feta pel Sr. Bartomeu Mestre i
Sureda, relativa als maltractaments i la discriminació per raons
de llengua exercits sobre la persona d'un ciutadà mallorquí el

A)
A la Pregunta RGE núm. 1944/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a actuacions
duites a terme per la Direcció general d'Emergències. (BOPIB
núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
A la vista dels indicis de criminalitat en l'origen del foc a la
zona de Gènova, amb focs repetits en un mateix lloc, la
Direcció General d'Emergències instà a la Delegació de Govern
la convocatòria d'una reunió de coordinació específica per
tractar aquesta qüestió amb els organismes i institucions
competents: Fiscalia, Protecció Civil de l'Estat, Seprona de la
Guàrdia Civil, Policia N acional, D irecció General
d'Emergències, Direcció General de Biodiversitat, Ibanat,
Bombers del Consell de Mallorca, Bombers i Policia Local de
Palma i Policia Local de Calvià.
A la reunió feta el dia 12 d'agost del 2003, i a la vista que
es tractava d'un tema policial, es va acordar que seria el
Seprona qui centralitzàs les investigacions, i així mateix es va
coordinar un dispositiu especial de vigilància i control de la
zona.
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Així mateix, es va acordar una reunió setmanal, els dimarst
al matí, mentre duràs el problema, a fi de posar en comú
qualsevol dada que pogués ser rellevant per a les investigacions
que s'estaven duent a terme. A pesar de l'existència de sospites
de diverses persones amb antecedents, no es practicaren
detencions concretes.
La conseqüència final del sistema posat en marxa fou que
es deixaren de produir incendis forestals a la zona de Gènova.
Marratxí, 10 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1946/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a plans especials
de rics químics. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

d'ensenyament no universitari, que signaren els secretaris de la
Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria quarta de
l'Estatut d'Autonomia, certificaven que entre les funcions i els
serveis que es reserva l'Administració de l'Estat, a l'apartat C,
figuren: e) la regulació de les condicions per a l'obtenció i
homologació de títols acadèmics i professionals, així com la
determinació dels efectes acadèmics i professionals d'aquests;
f) la regulació de les condicions per a la convalidació d'estudis
i títols acadèmics i professionals.
Atesa la legislació esmentada, el conseller d'Educació i
Cultura, vista la necessitat de donar resposta fonamentada a les
solAlicituds que es presenten per al reconeixement a efectes
laborals dels estudis fets amb anterioritat va publicar l'Ordre de
24 d'agost per la qual cosa es crea la comissió per al
reconeixement d'estudis al BOIB núm. 108, de 2 de novembre
del 2000, on es crea una comissió per al reconeixement
d'estudis, amb la finalitat de dictaminar, mitjançant resolucions
individualitzades, sobre les propestes de reconeixement, a
efectes laborals, dels estudis realitzats per les persones que ho
solAlicitin.

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, la relació dels Plans especials de rics
químics aprovats pel Consell de Govern de les Illes Balears i la
data de la seva aprovació és la següent:
Pla especial de risc químic

Palma, 12 de maig del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Data d'aprovació per Consell
de Govern

Ordre de Publicació
D)

Repsol Butano, Factoria Eivissa
Repsol Butano, Factoria Alcúdia
GESA Gas, Cas Tesorer

3 de gener del 2003
20 de desembre del 2001
14 de juny del 2002

Marratxí, 10 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1946/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a
equivalència de títols acadèmics. (BOPIB núm. 37 de 14
d'abril del 2004).

A la Pregunta RGE núm. 1979/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a descomposició
del SOIB. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
El SOIB ha posat en marxa noves actuacions en polítiques
actives d'ocupació i ha inserit nous objectius encaminats a un
major protagonisme de les oficines d'ocupació del SOIB per tal
d'aconseguir una xarxa d'orientació més digna i executar
accions d'acord amb la preocupació d'aquest govern per la
inserció laboral de les persones menys afavorides socialment.
Per tant, senyor diputat, no existeix cap descomposició del
SOIB; sinó una àrdua labor d'execucions i d'organització des
del mes de juliol quan el nou equip de direcció de la
Conselleria de Treball va prendre possessió.

L'article 149.1.30a de la Constitució estableix la
competència exclusiva de l'Estat sobre la regulació de les
condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols
acadèmics i professionals i normes bàsiques per al
desenvolupament de l'article 27.
L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, aprovat per la
Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i reformat per la Llei
Orgànica 9/1994, de 24 de març, disposa a l'article 15.1 que
correspon a la comunitat autònoma la competència de
desenvolupament legislatiu i execució de l'ensenyament en tota
la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats,
d'acord amb el que disposa l'article 27 de la Constitució, sense
perjudici de les facultats que atribueix a l'Estat l'article 149.1
i de l'Alta Inspecció per al seu compliment.
A l'annex del Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre,
sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de
l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria

Palma, 31 de maig del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1980/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla estratègic
sobre seguretat laboral. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del
2004).
No s'ha de parlar en passat ja que el Pla d'actuació per a la
millora de les condicions de feina a les Illes B alears -i no Pla
estratègic de la conselleria- es debat a l'actualitat, i s'espera que
breument es pugui aprovar pels membres del Consell de
seguretat i salut de les Illes Balears.

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004
En referència als criteris que presideixen els debats, s'ha de
parlar d'un únic criteri d'actuació -l'acord sobre la immediata
reducció sostinguda dels índexs de sinistralitat- tot això sobre
la base d'un instrument de feina: el Pla estratègic 2002-2007.
Finalment, els participants a aquesta mesa de negociació del
Pla d'actuació són els mateixos que la normativa vigent atorga
la condició de més representatius a les Illes Balears, UGT,
CCOO, CAEB i PIMEB, és a dir, els mateixos que participaren
en el Pla estratègic abans esmentat.
Palma, 24 de maig del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
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1. Es varen determinar els nivells d'afectació i superfície
afectada, per illes i per termes municipals a càrrec d'un
enginyer tècnic forestal.
2. Es varen fer reunions informatives amb ajuntaments i
consells insulars.
3. Rutes de trampes per capturar papallones mascle amb
feromona.
4. Es varen determinar unes prioritats de tractament amb
tècnics del Servei de Gestió Forestal (enginyer tècnic forestal
i enginyer de forest).
5. Localització i delimitació sobre ortofotoplà de les zones a
tractar amb tècnics de TRAGSA, enginyer de forests, enginyers
tècnics forestals, enginyer tècnic agrícola.

F)
A la Pregunta RGE núm. 1981/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a prevenció a les
petites i mitjanes empreses. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del
2004).
La Conselleria de T reball i Formació no va implantar la
gestió de la prevenció a les PIMES, ja que són aquestes les que
tenen l'obligació de fer-ho a partir del RD 39/97, sobre serveis
de prevenció. En aquest sentit, la disposició transitòria única de
la Llei 54/03 assenyala que "els empresaris que a l'entrada en
vigor d'aquesta llei no haguessin documentat el pla de
prevenció de riscs laborals a què es refereix la nova redacció de
l'article 16.1 de la Llei de prevenció de riscs laborals i l'article
2.1 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova
el Reglament dels serveis de prevenció, hauran de procedir a
formalitzar-lo per escrit dins els sis mesos següents a l'entrada
en vigor d'aquesta llei, és a dir, el mateix legislador és
coneixedor de l'obligació empresarial preexistent.
En definitiva, i en base al que s'ha exposat anteriorment,
l'administració laboral no "implanta" i sí, en tot cas, impulsa la
millora de la gestió preventiva a les empreses i sanciona la seva
absència, prèviament amb el corresponent expedient
sancionador incoat per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social.
Finalment, s'ha d'assenyalar que, en funció del que es pot
acordar en el Pla d'actuació, l'ISLIB i els agents socials podran
realitzar accions divulgatives en ordre a procurar l'adequada
implantació de la prevenció a tots els nivells jeràrquics de les
empreses, sigui quina sigui la seva dimensió.
Palma, 25 de maig del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

6. Es va fer un control d'eclosions dels ous a 30 punts de
Mallorca, a 13 de Menorca i a 4 d'Eivissa, per determinar els
dies més efectius del tractament (ja que el producte només és
efectiu 10-12 dies i és larvicida) per tècnics forestals de
l'IBANAT (Mallorca: enginyer tècnic forestal; Menorca:
enginyer tècnic forestals; Eivissa: enginyer tècnic forestal i
enginyer de forest).
7. Calibratge dels micronairs dels avions per dosificar
correctament 3,5 litres/ha per personal tècnic especialista, Sr.
Robert Fusco /tècnic representant de l'empresa subministradora
del producte) i supervisió de tècnics de TRAGSA.
8. Control de l'empresa de tractament aeri, per part d'enginyers
tècnics forestals i d'enginyers de forests independents (tècnics
de l'IBANAT).
9. Control de resultats de l'aplicació en camp, per part del
tècnic de la Direcció General de Biodiversitat (enginyer tècnic
forestal), IBANAT i Agents de Medi Ambient de Mallorca i
Menorca, amb 42 punts de mostreig a Mallorca i 61 a Menorca.
10. Avaluació visual de la major part de les zones tractades pel
director del projecte i enginyer tècnic forestal de la Conselleria
de Medi Ambient.
11. Avaluació en camp per part de l'IBANAT: Mallorca,
enginyer tècnic forestal; Menorca, enginyer tècnic forestal;
Eivissa, enginyer tècnic forestal i enginyer de forest.
12. Nova prospecció de nivells d'afectació a Mallorca: tècnic
de TRAGSA (enginyer tècnic forestal), Menorca, tècnic
d'IBANAT (enginyer tècnic forestal), Eivissa, No procedeix
(s'analitzaran les captures del mes d'agost).
13. Avaluació de totes les dades pel sistema GIS, per tècnics de
la Direcció General de Biodiversitat (enginyer tècnic forestal)
i realització d'informe de resultats per enginyer tècnic forestal.

G)
A la Pregunta RGE núm. 1988/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a avaluació
de les fumigacions contra la processionària. (BOPIB núm. 37
de 14 d'abril del 2004).
El procediment de tractament va ser:

14. Estudis d'inventari de lepidòpters a:
- Menorca: Parc natural de s'Albufera des Grau, per tècnics
del parc (biòlegs i naturalistes) i Universitat de Barcelona.
- Eivissa: Parc natural de Cala d'Hort, per tècnics del parc
(biòlegs i naturalistes) i Universitat de València.
- Mallorca: Inici d'estui per Nick Roddwerfordi (biòleg) i
Michel Honey (biòleg del Museu d'història natural de Londres)
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i enginyer tècnic forestal de la Direcció General de
Biodiversitat i agents de Medi Ambient.

Palma, 12 de maig del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Nota: TRAGSA va fer estudis de seguretat per als seus
treballadors.
Ordre de Publicació
Palma, 21 de maig del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2020/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tercer centre de
salut d'Eivissa. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
El projecte de construcció del Centre de Salut de Vila
(Eivissa III) es troba actualment en fase de licitació del
projecte. Una vegada adjudicat, el termini establert per a la
seva redacció és de 4 mesos a comptar des de la firma del
contracte. Està previst que les obres puguin començar durant el
primer semestre del 2005 i la seva durada -que dependrà dels
terminis que fixi el projecte definitiu- està estimada a priori en
18 mesos. Això significa que les obres estarien acabades durant
el segon semestre del 2006 i l'entrada en funcionament del nou
centre s'estima per al primer semestre del 2007.
Palma, 12 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2041/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a estat
d'aplicació del programa Red.es. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).

J)
A la Pregunta RGE núm. 2044/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
mediador cultural. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
Les ajudes que té previstes la Conselleria de Presidència i
Esports destinades a ajuntaments i/o mancomunitats per dur a
terme actuacions socials i educatives són les següents:
- Ajudes per realitzar projectes adreçats a persones majors
dependents.
- Ajudes per a la realització de projectes adreçats a persones
amb discapacitats.
- Ajudes per a la realització de programes i serveis d'atenció a
la primera infància (0-3 anys).
- Ajudes per a l'eradicació de la pobresa i l'exclusió social.
- Pla de prestacions socials bàsiques.
- Renda mínima d'inserció.
- Pla d'integració social d'immigrants.
- Ajudes per dur a terme el programa d'educació familiar i
atenció a famílies desfavorides i en situació de risc.
- Adquisició de béns i equipaments inventariables de les
instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears.
- Serveis d'informació jove,
- Programes habituals d'activitats de curta durada i accions
puntuals.
I en relació amb les ajudes per a la contractació de la figura
del mediador cultural vos informam que la Direcció General de
Serveis Socials també preveu ajudes per aquest concepte.
Palma, 19 de maig del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Amengual.

L'estat de desenvolupament del conveni signat entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i l'empresa pública
d'àmbit estatal RED.ES és el següent:
- 6 centres de M allorca (4), M enorca (1 i Eivissa (1) disposen
de connexió ADSL per satèlAlit a càrrec del conveni. Aquests
centres es troben en zones que no tenen cobertura ADSL ni
XDSI (Menorca) o que només la tenen XDSI i encara
deficitària. El conveni contempla la retroacció d'aquestes
instalAlacions quan la cobertura d'ADSL convencional arribi a
la zona.
- En data 15-3-2004, la Conselleria d'Educació i Cultura va
remetre l'acceptació a RED.ES de la proposta de resolució de
l'expedient 275/04-DP pel qual es convoca un concurs per al
subministrament de material destinat a donar compliment al
conveni entre RED.ES i la comunitat autònoma de les Illes
Balears. En aquest expedient es convoca subministrament
d'ordinadors portàtils, projectors de vídeo, servidors destinats
a funcionar sota sistema operatiu Linux, ordinadors personals,
carros destinats a suportar els portàtils -amb recàrrega i antena
inalàmbrica inclosa-, terminals de navegació i tres xarxes
inalàmbriques destinades a centres d'educació secundària.
Actualment s'espera la resolució d'aquest concurs.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2044/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
comissió delegada del Govern de les Illes Balears en matèria
d'afers sociosanitaris. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
La Comissió Delegada del Govern per a Afers
Sociosanitaris va néixer amb la vocació d'articular un sistema
coordinat de recursos, mitjans organitzatius i accions en l'àmbit
de l'atenció sociosanitària a les Illes Balears.
Les seves funcions, com bé sap la senyora diputada, són les
especificades a l'article 3 del Decret 153/2003, d'1 d'agost, pel
qual es crea i regula la Comissió D elegada del Govern de les
Illes Balears per a Afers Sociosanitaris.
En primer lloc, la Comissió Delegada coordina i du a terme
el seguiment de les diferents conselleries de l'Administració de
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la comunitat autònoma en matèria sociosanitària. També
examina i avalua els recursos de l'atenció sociosanitària a les
Illes Balears i, si pertoca, pot elevar propostes al Consell de
Govern per a una utilització més eficient dels recursos
sociosanitaris que existeixen i dels de nova creació. Si n'és el
cas, també estudia aquells assumptes en matèria d'atenció
sociosanitària que afecten diverses conselleries i requereixen
l'elaboració conjunta d'una proposta prèvia a la deliberació i a
l'acord del Consell de Govern.
La Comissió Delegada, per altra banda, resol els assumptes
en matèria d'atenció sociosanitària que afecten més d'una
conselleria i no requereixen ser elevats a la consideració del
Consell de Govern. Finalment, tracta sobre les qüestions que en
matèria d'atenció sociosanitària afecten més d'una conselleria
i no requereixen ser elevats a la consideració del Consell de
Govern. Finalment, tracta sobre les qüestions que en matèria
d'atenció sociosanitària i en el marc de la legislació vigent li
atribueixi el Consell de Govern.
Per altra banda, impulsar l'elaboració d'un nou pla
sociosanitari específic per a les Illes Balears i implementar-lo
durant aquesta legislatura és l'objectiu immediat que centra els
treballs que la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Sociosanitaris realitza en aquests moments.
Es pretén, amb aquest instrument, la definició d'un nou
espai, l'espai sociosanitari, que permeti abordar efectivament
una atenció integral a través d'un model de convergència amb
els consells insulars i els ajuntaments que permeti superar la
juxtaposició d'intervencions parcel Alades dels agents
institucionals implicats.
Promoure aquesta convergència mitjançant mecanismes
eficaços de coordinació que respectin sempre l'autonomia de
gestió de les institucions competents en cada cas, és un objectiu
que tenim al nostre abast.
Aspirem, en definitiva, a disposar d'un instrument que
faciliti la comprensió de l'actual situació sociosanitària a les
Illes Balears, que pronostiqui fefaentment les evolucions
futures i que desenvolupi els seus projectes sobre un
ordenament normatiu. Tot això, per articular un model
d'organització que permeti incorporar recursos humans,
materials, tècnics, econòmics, educatius, formatius, etc., que
procedeixen dels àmbits sanitari i social i aplicar-los a les
persones que estan incloses en els colAlectius les situacions de
necessitat i/o de dependència dels quals no requereixi. El pla ha
de ser, doncs, un model d'acció, és a dir, la base per a la
resolució en el futur dels problemes que en ell es contenen.
Oferir una atenció idònia i en el moment idoni a totes i cada
una de les persones dependents, qualssevol siguin les
manifestacions, donar suport a les persones amb malalties
cròniques invalidants i necessitades de cures palAliatives
específiques o de llarga durada, etc., exigeix disposar de
recursos diversificats tant per la seva especialització com per
la seva intensitat. En la definició i la promoció d'aquests
recursos i prestacions hi treballen, conjuntament, les
conselleres i els consellers que integren la Comissió Delegada.
Aquestes són les premisses bàsiques del model sociosanitari
que volem i també, ben segur, és el que volen les
organitzacions cíviques o socials que representen colAlectius de
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persones dependents o amb discapacitats les propostes de les
quals són examinades regularment en el si de la Comissió
Delegada per articular el futur espai sociosanitari.
S'aconsegueix, també, un dels altres objectius que ens havíem
fixat en el moment de la constitució d'aquest òrgan colAlegiat de
govern: afavorir la participació activa de la iniciativa social en
la definició de les polítiques d'atenció sociosanitària a les Illes
Balears.
En un altre ordre de coses, s'ha de dir que des de la seva
constitució, la Comissió s'ha reunit set vegades. La sessió
constitutiva fou el 27 d'agost del 2003. Posteriorment a la
sessió de constitució, aquest òrgan col Alegiat de govern s'ha
tornat a reunir el 30 d'octubre i el 3 de desembre de l'any passat
i el 26 de gener, el 29 de març, el 26 d'abril i el 31 de maig
d'enguany.
Des del 30 d'octubre, data de la primera sessió ordinària, la
Comissió es reuneix habitualment cada mes, sense perjudici
que les reunions previstes per als mesos de novembre i de
desembre de l'any passat s'unifiquessin en un sol dia (3 de
desembre) amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitats.
S'ha d'assenyalar també que el règim general de
funcionament de la Comissió Delegada, atès el que disposa
l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, s'ha d'ajustar als criteris establerts
pel Consell de Govern. En aquest sentit, de les sessions de la
Comissió Delegada s'estén una acta en la qual es fan constar les
circumstàncies relatives al temps, al lloc i als assistents i les
decisions i els acords adoptats, tal com pertoca al contingut
d'aquest document administratiu.
Quant als acords presos per la Comissió Delegada del
Govern de les Illes Balears fins el dia 7 d'abril del 2004,
aquests consten en les còpies de les actes aprovades per
l'esmentat òrgan colAlegiat del G overn que s'han lliurat en
contestació a la solAlicitud de documentació núm. 2610/04.
Palma, 11 de juny del 2004.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2156/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital General el mes de gener. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).
GESM A Complex hospitalari/ Gener

1488

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004

Total
Intervencions
Procediments
Recursos propis
Intervencions
Procediments
Recursos aliens
Total
Oftalmologia
Traumatologia
Urologia
Clínica del dolor
Estomatologia
Otorrino
Cirurgia maxilofacial
Dermatologia
Total

52
48
4
30
26
4
22
52
9
11
6
3
1
22
0
0
52

Palma.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

GESM A Complex hospitalari/ Gener
Total
Intervencions
Procediments
Recursos propis
Intervencions
Procediments
Recursos aliens
Total
Oftalmologia
Traumatologia
Urologia
Clínica del dolor
Estomatologia
Otorrino
Cirurgia maxilofacial
Dermatologia
Total

262
204
58
103
45
58
159
262
21
14
10
47
11
54
13
92
262

Palma, 12 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2157/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital General el mes de febrer. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).
GESM A Complex hospitalari/ Gener
Total
Intervencions
Procediments
Recursos propis
Intervencions
Procediments
Recursos aliens
Total
Oftalmologia
Traumatologia
Urologia
Clínica del dolor
Estomatologia
Otorrino
Cirurgia maxilofacial
Dermatologia
Total

96
78
18
48
30
18
48
96
14
10
6
15
3
39
9
0
96

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2164/04, presentada per l'Hble
Sr. D iputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril
del 2004).
Cirurgia
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

11
9
0
COT

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

13
5
1
Oftalmologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

14
5
0

Palma.
Palma.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)

P)

A la Pregunta RGE núm. 2158/04, presentada per l'Hble
Sr. D iputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital General el mes de març. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).

A la Pregunta RGE núm. 2165/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).
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El nombre d'intervencions programades i realitzades per
especialitats en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a
centres concertats d'Eivissa durant el mes de març del 2004, és
0.
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2168/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
38 de 23 d'abril del 2004).

Palma.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Intervencions quirúrgiques realitzades el mes de març

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2166/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).

Cirurgia
Ginecologia
Oftalmologia
Traumatologia
Urologia

Intervencions realitzades en jornada extraordinària
HUSD març 2004

20
9
44
15 sessions
7

total: IQ:159
total: 87
total: 108
total: 108
total: 88

Llista d'espera a 31/03/04

Servei

0-3
mesos

4-6
mesos

>6
mesos

Total

Cirurgia cardíaca
Cirurgia general (Verge de
la Salut)
Cirurgia general
Cirurgia maxilofacial
Cirurgia maxilofacial
infantil
Cirurgia pediàtrica
Neurocirurgia
Oftalmologia
ORL
ORL infantil
Traumatologia
Traumatologia infantil
Urologia
TOTAL

2

0

0

2

10
21
3

3
32
1

0
3
1

13
56
5

1
2
0
0
11
0
13
2
29
94

5
20
2
2
11
3
49
1
24
153

1
1
1
0
0
0
11
0
2
20

7
23
3
2
22
3
73
3
55
267

Palma, 12 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Inferior a 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

1.181
214
0

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2169/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per temps d'espera de menys de 3 mesos, entre
3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a l'Hospital de Can Misses durant
el mes de març del 2004, és 0.
Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2167/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).

Ordre de Publicació
Intervencions realitzades:
Ginecologia: 14
Otorrinolaringologia: 11
També ha estat necessària la participació dels anestesiòlegs
en jornada extraordinària per realitzar 27 intervencions d'altres
especialitats.
Intervencions menys de 3 mesos: 2.676
Entre 3 i 6 mesos: 708
Més de 6 mesos: 0
Palma.
La consellera de Salut i Consum:

U)
A la Pregunta RGE núm. 2170/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
Cirurgia
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

3
8
0
COT
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Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

11
9
3

Urologia
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

4
0
0

Servei
Cirurgia
Oftalmologia
Aparell digestiu
COT
Psiquiatria
Anestèsia i
Reanimació

Intervencions

-480.80
--751,25

1.811,52
-603,84
3.019,20
--

1.081,80

4.830,72

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ginecologia
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

Consultes

1
3
0

Ordre de Publicació
Z)

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 2184/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 38
de 23 d'abril del 2004).

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2171/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril
del 2004).

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Urologia
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

El cost per a la realització de les consultes i per
intervencions, realitzades per personal de l'hospital de Can
Misses fora d'horari laboral ("peonades") durant el mes de març
del 2004, distribuït per serveis, és 0.

3
2
0

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2172/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).
El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a centres concertats
a Eivissa durant el mes de març del 2004, és 0.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2185/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o
intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).
A causa de l'extensió i complexitat de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2186/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2183/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consultes fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril
del 2004).

Canal Salat
Consultes
Intervencions
Cl. M ed Av.
Consultes
Intervencions

M edicina
interna

Psiquiatria

861,6

751,25
--

---

---
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Pere Rotger i Llabrés.

Cl. M enorca
Consultes
Intervencions

---

---

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

B)
Manteniment per al proper període de sessions de la
Interpel Alació RGE núm. 3212/04.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 2202/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
Àrea

Març 2004

Primària Mallorca
Son Dureta
H. de Manacor
Son Llàtzer
Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea Mallorca
Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea Menorca
Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea Eivissa
Primària Ib-salut
Especialitzada Ib-salut
Total Ib- salut

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de juny del 2004, conformement amb l'establert a l'article
151.3 del Reglament de la Cambra, admeté l'escrit RGE núm.
4150/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita el manteniment de la interpel Alació de
referència, relativa al sector de producció lletera, publicada al
BOPIB núm. 43, de 28 de maig d'enguany.

Gener-març 2004

28.458.366,18
2.438.163,92
642.907,48
1.281.769,27
40.598,91
4.448.439,58
32.906.805,76
2.725.489,44
561.382,86
3.286.872,30
2.736.972,76
642.081,86
3.379.054,62
33.920.828,38
5.651.904,30
39.572.732,68

9.731.553,15
820.327,53
218.359,23
405.166,88
13.943,94
1.457.797,58
11.189.350,73
949.995,75
183.621,21
1.133.616,96
920.484,99
212.918,84
1.133.403,83
11.602.033,89
1.854.337,63
13.456.371,52

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2800/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de juny del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4111/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i
Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
mitjançant el qual retira la interpel Alació de referència, relativa
a decret d'admissió d'alumnes, publicada al BOPIB núm. 41, de
14 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2800/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de juny del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4111/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i
Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
mitjançant el qual retira la interpel Alació de referència, relativa
a decret d'admissió d'alumnes, publicada al BOPIB núm. 41, de
14 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:

Ordre de Publicació
A)
Adscripció del diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza al
Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny del 2004, restà assabentada dels escrits RGE núm.
4148/04 i 4149/04, mitjançant els quals el diputat de referència
manifesta la seva voluntat d'adscriure's al Grup Parlamentari
Socialista, i aquest en comunica l'adscripció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1492

BOPIB núm. 47 - 2 de juliol del 2004
Ordre de Publicació

B)
Anunci per a la licitació del contracte de subministrament
de dos vehicles amb arrendament financer "renting" a 48
mesos.
Parlament de les Illes Balears
Anunci per a la licitació del contracte de subministrament
de dos vehicles amb arrendament financer "renting" a 48
mesos.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Núm. expedient: 1/2004.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de dos
vehicles amb arrendament financer “Renting” a 48 mesos,
destinats al Servei de Presidència i de la M esa del Parlament.
b) Lloc i data lliurament: A l’edifici Seu del Parlament
carrer Conquistador núm. 11 de Palma; un màxim de quatre
mesos a partir de la signatura del contracte.
c) Termini de execució: El que s’estableix en el Plec de
Clàusules Administratives particulars.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
- Ordinària.
- Procediment obert
- Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total màxim: 120.000,00 i IVA inclòs.
Es finançarà en 48 mensualitats.
5. Garantia
La garantia provisional:
Es dispensa d’acord amb l’article 39 b) del RDGL 2/2000.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat i codi postal: Palma, 07001.
d) Telèfon: 971 228281
e) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins
el darrer dia de presentació de proposicions. Dependència:
Serveis Econòmics. Així mateix, haurà informació a la pàgina
W EB del Parlament (www.parlamentib.es) a la Secció
Publicacions/Altres.
7. 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
9 hores fins a les 14 hores.
b) Data límit de presentació:
Quinze dies naturals a partir del següent a la data de
publicació d’aquest anunci al BOIB (Butlleti Oficial de les Illes
Balears).
8. Documents que han de presentar els licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.

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. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1.900,00
i.
Palma, a 29 de juny de 2004
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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