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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Antoni
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Celestí
Alomar i Mateu i Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 26 d'octubre del
2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3719/04, relativa a incompliment del termini legal
establert en la disposició addicional vintena de la Llei
48/2003, de règim econòmic i social i de prestació de serveis
dels ports d'interès general, i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
per part del Govern de l'Estat del termini establert a la
disposició addicional vintena de la Llei 48/2003, de 26 de
novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels
ports d'interès general, per a l'aprovació reglamentària del
règim econòmic específic i de prestació de serveis en els ports
insulars d'interès general pel que fa al trànsit marítim
interinsular del nostre arxipèlag.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6636/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a relació existent entre plans.
(BOPIB 58 de 22 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de
l'Estat perquè aprovi en el termini màxim d'un mes, amb
informe previ de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
norma reglamentària que desenvolupi el manament legal
establert en la disposició addicional vintena de la Llei 48/2003,
de 26 de novembre, de règim econòmic i prestació de serveis
dels ports d'interès general."
A la seu del Parlament, 29 d'octubre del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6644/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a moviment de passatgers al Port
de Ciutadella de Menorca. (BOPIB 58 de 22 d'octubre del
2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 3999/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política turística.

Ordre de Publicació

Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu.

C)

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6648/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Popular, relativa a projectes als ports de titularitat de la
comunitat autònoma. (BOPIB 58 de 22 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6635/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa M aria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a darrer terme del pressupost
de funcionament dels centres docents. (BOPIB 58 de 22
d'octubre del 2004).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6646/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les llistes d'espera
quirúrgiques. (BOPIB 58 de 22 d'octubre 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 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

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 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6629/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a IES Josep
Maria Quadrado. (BOPIB 58 de 22 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6647/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de les demores
quirúrgiques als hospitals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (BOPIB 58 de 22 d'octubre 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 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6634/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ordre de finançament dels
serveis d'orientació general. (BOPIB 58 de 22 d'octubre del
2004).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6637/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projectes finançats amb fons
de l'ecotaxa. (BOPIB 58 de 22 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

1.4. INFORM ACIÓ
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Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6645/04 i 6643/04.

2. COMISSIONS PARLAMENT

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre del 2004, foren ajornades en temps i forma pel
Govern de les Illes Balears, mitjançant l'escrit RGE núm.
6780/04, les dues preguntes següents, publicades ambdues al
BOPIB núm. 58, de 22 d'octubre d'enguany:
* RGE núm. 6645/04, presentada per la diputada Hble. Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment del conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya en relació amb la reciprocitat de les emissions de les
TV autonòmiques.
* RGE núm. 6643/04, presentada per la diputada Hble. Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a freqüències per a les emissions de la TV
autonòmica de les Illes Balears IB3.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4626/04.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament, en
sessió de dia 20 d'octubre del 2004, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5850/04, relativa a
transport marítim a Formentera, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar per a tots els ciutadans de les Illes
Balears el mateix descompte que s'apliqui en cada moment a les
tarifes del transport aeri per a les tarifes del transport marítim.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat de les connexions marítimes
directes de Formentera amb la Península i la possibilitat de
demanar del Govern de l'Estat la declaració d'obligacions de
servei públic per a aquestes línies."
A la seu del Parlament, 20 d'octubre del 2004.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre del 2004, es prengué en consideració, per 29 vots
a favor, 2 en contra i 17 abstencions, la proposició de llei de
referència, presentada pels Grups Parlamentaris Popular i Mixt,
relativa a comercialització d'estades turístiques a habitatges,
publicada en el BOPIB núm. 50, de 30 de juliol d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El vicepresident primer en funcions de president:
Joan Marí i Tur.

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

Ordre de Publicació
C)

A)

Designació de representant al Consell Assessor de RTVE
a les Illes Balears.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 5824/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a
mesures sobre agricultura del Pla i Llevant de Mallorca.
(BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2004, atesa la dimissió del Sr. Damià Cànoves i
Rotger, i d'acord amb el que preveu l'article 6.2 de la Llei 6/84,
de 15 de novembre, del Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears, procedí a designar, per assentiment, el Sr. Miquel
Mestre i Morey com a vocal al Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 5825/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ajuts
del Ministeri d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 55 d'1
d'octubre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
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2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del director del Centre de Recerca
Econòmica, 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.
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 13 d'octubre del 2004, tengué lloc la
compareixença del director del Centre de Recerca Econòmica,
Sr. Antoni Riera i Font.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 d'octubre del 2004, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió amb cable
elèctric amb la Península (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre
del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el
Pla d'infraestructures sanitàries (RGE núm. 5269/04).
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre del 2004, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum qui, acompanyada del director gerent de l'ib-salut, de
la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, del
director general de Planificació i Finançament i del sotsdirector
d'Obres i Serveis Generals de l'Ibsalut, informà sobre el tema
de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre del 2004, rebutjà el
Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 5850/04, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
transport marítim a Formentera (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre
del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
C)
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Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre una
factura presumptament manipulada (RGE núm. 3633/04).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre del
2004, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior qui, acompanyat del director general d'Emergències,
del director general d'Interior, de la directora general de Funció
Pública, de la secretària general, del cap de gabinet i de
l'assessor tècnic, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de novembre del 2004, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 6928/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, de serveis socials.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del professor titular d'economia aplicada
de la Universitat de les Illes Balears i autor de l'estudi
"Situació econòmica a les Illes Balears. BBVA. 2003", 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.
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 21 d'octubre del 2004, tengué lloc la
compareixença professor titular d'economia aplicada de la
Universitat de les Illes Balears i autor de l'estudi "Situació
econòmica a les Illes Balears. BBVA. 2003", Sr. Joan Rosselló
i Villalonga.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 4370/04.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre del
2004, a petició de la Sra. Presidenta, s'acordà l'alteració de
l'ordre del dia i la proposició no de llei de referència,
presentada pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat de les Illes
Balears (publicada en el BOPIB núm. 48, de 16 de juliol
d'enguany) quedà ajornada per a una propera sessió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari d'esquerra Unida i Els Verds, d'acord
amb el que preveuen els articles 125 i 126 del Reglament del
Parlament, presenta la següent Proposició de llei de serveis
socials, perquè sigui tramitada a la cambra.
Palma, 28 d’octubre del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
LLEI DE SERVEIS SOCIALS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La realitat social és dinàmica i canviant, les transformacions
social es produeixen de forma constant. Aquesta dimensió
dinàmica fa necessària la modificació de la normativa existent.
En el cas dels serveis socials aquestes transformacions també
es produeixen. Els canvis demogràfics, econòmics, culturals,
polítics i socials afecten especialment l’actuació dels serveis
socials i no només pel que fa als colAlectius als quals s’ha de
donar resposta, sinó també a les metodologies de treball.
Després de 17 anys de vigència de la Llei 9/1987, d’acció
social, es considera que s’ha de produir una modificació
substancial de la normativa que regula els serveis socials a les
Illes Balears, i entenem que tant la Llei 9/1987 com el decret
del 1999 que la desenvolupa no són suficients per facilitar
l’ajustament normatiu a la realitat sectorial, ni permet donar
resposta de forma eficient a les demandes de la població de la
comunitat autònoma.
Aquesta llei de serveis socials que ara presentam introdueix
nous elements que fa 17 no es tenien en compte. Aquests nous
elements apunten a dues direccions: canvis en els processos
socials i canvis en les concepcions socials d’aquests processos.
En els darrers anys s’han accentuat alguns processos socials
que repercuteixen directament sobre el treball dels serveis
socials, han augmentat els colAlectius que demanden prestacions
i s’han diversificat les problemàtiques que es plantegen. Així,
l’exclusió social, la vulnerabilitat social, la immigració
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extracomunitària, les problemàtiques infantils i juvenils,
l’envelliment de la població, les transformacions en les
relacions familiars, la incorporació de la dona al treball són
processos que s’han intensificat en els darrers anys. Tots ells
tenen incidència sobre els agents privats que donen resposta a
la cobertura de necessitats bàsiques (mercat de treball i
família), mentre que també actuen sobre la demanda de serveis
públics.

recullen a la proposició de llei com succeeix a d’altres sistemes
de protecció socials (salut, educació, ...).

Per altra banda, s’ha produït canvis importants en la
intervenció social per tal de donar resposta a aquesta nova
realitat: s’han creat nous recursos socials (especialment a
l’àmbit de la inserció social), s’han generat nous tipus de
centres, s’ha diversificat l’oferta de serveis i prestacions
tendents tots ells a la promoció social de les persones.

3. Establiment d’uns mínims de cobertura dels serveis segons
la població general, així com la composició i ràtio de les unitats
de treball social.

Aquesta evolució s’ha fet dins un marc normatiu que per ell
mateix no estableix uns mínims de desenvolupament a tots els
municipis de les Illes Balears. En aquest sentit aquesta
proposició de llei apunta cap a l’homogeneïtzació dels serveis
que permetin donar resposta a les noves demandes socials.
Això implica obligatòriament l’assumpció plena de
responsabilitats de totes les administracions públiques de les
Illes, que han d’assegurar la cobertura dels serveis bàsics per al
conjunt de la població.
D’altra banda, aquesta proposició de llei trenca
definitivament amb el discurs tradicional de la beneficència i
l’assistència social. Els usuaris de serveis socials són ciutadans
en el sentit ple de la paraula. Són ciutadans que tenen drets i
obligacions, i que per poder desenvolupar plenament el seu
estatuts de ciutadans a tots els àmbits (polítics, civils,
econòmics, culturals, etc.) necessiten un reconeixement dels
seus drets socials.
Per accedir a uns mínims vitals dignes de qualitat de vida,
s’han d’aconseguir uns nivells mínims de recursos econòmics
i serveis personals. En alguns casos, malauradament, hi ha
ciutadans que queden al marge dels canals privats per a dotarse d’aquests recursos i serveis. Des d’aquesta perspectiva, els
serveis socials apareixen com la darrera xarxa de protecció
social per a aquests ciutadans. Per tant, només amb la concreció
d’una llei de serveis socials que defineixi serveis i prestacions
i els canals per accedir-hi es poden establir les bases per
assegurar uns mínims vitals dignes a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.
L’àmbit específic dels serveis socials ha anat quedant com
un calaix de sastre en el qual hi cap tot. Es feia, per tant,
necessari definir els límits dels serveis socials que es poden
estructurar bàsicament en dos eixos:
- G arantia d’ingressos bàsics, ja que la disponibilitat
d’ingressos facilita el procés d’inserció social: renda mínima
d’inserció, complement PNC, ajudes d’urgència, ...
- Prestacions socials que permetin l’autonomia personal i la
plena integració social dels ciutadans: ajuda al domicili, centres
d’estades diürnes, centres d’acollida, residències, ...
En definitiva, la proposició de llei de serveis socials que
proposam té com a continguts més significatius els següents:
1. Definició com a drets socials dels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears, les prestacions i la garantia d’ingressos que es

2. Determinació i clarificació de la distribució de competències
entre les diferents administracions públiques: Govern, consells
i ajuntaments, d’acord amb la Llei d’atribucions de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social.

4. Una aposta decidida per impulsar el treball a nivell d’atenció
primària i comunitària establint el percentatge de finançament
que correspon a cada administració per fer realitat el mapa de
cobertura que es deriva de la llei (Pla de prestacions bàsiques).
5. Situar com a prioritat i funció pròpia dels serveis socials la
coordinació amb altres sistemes de protecció i inserció social
essent, en una primera instància, el lloc on pivota la
intervenció.
6. Definició de cada un dels serveis i de les prestacions, així
com dels colAlectius on cal desenvolupar i planificar accions per
superar o en tot cas superar les desigualtats.
TÍTOL PRELIM INAR
Article 1
Objecte
L’objecte de la present llei és garantir, en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el dret dels ciutadans
a la promoció social i a un nivell de vida digne, a través de
l’ordenació i el desenvolupament d’un sistema de serveis
socials de responsabilitat pública.
Article 2
Sistema públic de serveis socials
1. El sistema públic de serveis socials és el conjunt coordinat
de serveis socials, equipaments i actuacions de prevenció,
atenció i promoció social, de titularitat o iniciativa pública o
privada concertada que es duen a terme a les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix la present llei i la normativa
complementària vigent en aquesta matèria.
2. El sistema públic de serveis socials es coordinarà amb
aquells altres sistemes de protecció i benestar social vinculats
a les administracions públiques, integrants en altres àrees
d’actuació, que tenguin per objecte aconseguir majors quotes
de qualitat de vida o de promoció social.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears
planificaran les seves actuacions en matèria de serveis socials,
per tal d’ajustar els programes i les intervencions a les
necessitats socials i d’optimitzar els recursos socials.
4. El sistema públic de serveis socials regulat a la present llei
té caràcter complementari en relació amb les prestacions de
l’Administració G eneral de l’Estat en l’àmbit de la Seguretat
Social.
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Article 3
Funcions del sistema públic de serveis socials

distints colAlectius de persones, així com la colAlaboració del
voluntariat i el teixit associatiu en el desenvolupament
d’iniciatives que afavoreixin la cohesió social.

Correspon al sistema públic de serveis socials:
a) La prevenció de les causes que limiten la plena autonomia i
el lliure desenvolupament personal i social de les persones,
famílies, grups i comunitats.
b) L’atenció, la promoció i la inserció d’aquelles persones,
famílies i grups que es troben, per qualsevol raó, en situació de
vulnerabilitat, dependència o exclusió social.
Article 4
Principis rectors del sistema públic de serveis socials
El sistema públic de serveis socials es regirà pels següents
principis:
a) Responsabilitat pública. L’administració pública assumeix
la responsabilitat de donar resposta als problemes socials,
assignant els necessaris recursos financers, humans i tècnics,
regulant i supervisant el desenvolupament de recursos privats
destinats a la matèria objecte d’aquesta llei i assegurant la
prestació de serveis amb qualitat.
b) Universalitat i igualtat. Els serveis socials estan orientats a
tota la població resident i no resident a les Illes Balears i
promouen l’accés als recursos socials en igualtat de condicions,
de manera que ningú no quedi privat de la prestació de serveis
socials.
c) Equitat territorial. Garantint la igualtat de les prestacions de
serveis socials als ciutadans de tot l’àmbit territorial de les Illes
Balears.
d) Descentralització i desconcentració. Mitjançant la
zonificació territorial i descentralització a través dels consells
insulars, mancomunitats i ajuntaments per tal d’aconseguir la
major aproximació dels serveis als ciutadans.
e) Planificació i coordinació. Les administracions públiques es
regiran per criteris de planificació en el desenvolupament del
sistema públic de serveis socials, i a més promouran la
coordinació entre els distints nivells de l’administració pública
i entre els diferents departaments d’una mateixa administració.
La participació de la iniciativa privada estarà coordinada i sota
la tutela de l’administració pública.
f) Globalitat. Aquest principi serà entès com la prestació de
serveis integrals per a la cobertura de les necessitats socials en
els aspectes de prevenció, atenció, promoció i inserció.
g) Normalització i integració. Els serveis socials actuaran
mitjançant l’organització i la utilització de recursos ordinaris
per a la satisfacció de les necessitats i a través de recursos
específics o residencials només quan sigui necessari.
h) Avaluació dels processos i resultats. L’avaluació continuada
dels processos i resultats està indicada per aconseguir una
gestió eficaç i eficient del sistema públic de serveis socials.

j) Participació dels ciutadans a tots els nivells administratius de
les Illes Balears, així com en els centres prestadors de serveis
socials.
k) Qualitat. El sistema públic de serveis socials ha d’assegurar
que els recursos i serveis que actuen a les Illes Balears siguin
de qualitat i donin resposta a l’especificitat de les diferents
situacions personals i colAlectives.
l) Intervenció comunitària. El sistema públic de serveis
prioritzarà la intervenció a l’àmbit comunitari amb la voluntat
d’aconseguir processos d’inserció social íntimament lligats a
l’entorn social i més proper a la ciutadania
Article 5
Titulars del dret
Tendran dret a accedir als serveis socials regulats a la
present llei totes les persones residents i no residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 6
Drets dels usuaris
Es reconeixen als usuaris dels serveis socials, a més dels
que es puguin establir reglamentàriament, els drets següents:
a) Dret a les prestacions i als serveis regulats en aquesta llei,
que integra el dret a la informació, orientació i assessorament
sobre les prestacions, recursos disponibles i requisits d’accés
per al seu ús.
b) Dret a un tractament personalitzat, que respecti en tot cas la
identitat, diferència, dignitat i intimitat dels usuaris.
c) Dret a la confidencialitat sobre la informació relacionada
amb el seu procés, i en particular aquella que sigui coneguda
pels serveis socials en raó de la intervenció professional.
d) Dret a la voluntarietat en l’accés als serveis socials i en el
gaudi de les seves prestacions,. Excepte en els casos d’urgent
o inajornable necessitat qualificada per imperatiu legal.
e) Dret a presentar reclamacions relatives a l’atenció i a les
prestacions rebudes.
f) Dret a participar en els òrgans de representació del sistema
públic de serveis socials, sense perjudici de les regulacions
aplicables a la participació en l’àmbit d’actuació de la iniciativa
privada.
g) Dret a l’acompanyament efectiu al llarg del procés
d’intervenció.
Article 7
Deures dels usuaris
Els usuaris dels serveis socials estan obligats:

i) Solidaritat. A més de garantir la prestació de serveis socials
adients, els poders públics fomentaran la solidaritat entre els
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a) A facilitar una informació veraç sobre les dades que se’ls
requereixin i siguin adients per a l’obtenció dels serveis i de les
prestacions.
b) A colAlaborar en els processos dirigits a facilitar el seu
desenvolupament personal, tot complint les condicions que
estiguin associades a l’ús d’algun servei o a l’obtenció d’alguna
prestació.
c) A utilitzar en forma adequada els recursos de serveis socials
i destinar les prestacions a la finalitat prevista.
d) A comparèixer en les dependències del sistema públic de
serveis socials quan així ho requereixi el procés d’intervenció
social.
e) A contribuir econòmicament en el cost del servei i de la
prestació, en funció de la seva capacitat econòmica i d’acord
amb el que estableixi la normativa corresponent.
TÍTOL I
ESTRUCTURA FUNCIONAL I TERRITORIAL DEL
SISTEM A PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS
Capítol I
Disposicions generals
Article 8
Organització dels serveis socials
El sistema públic de serveis socials de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’estructura funcionalment i
territorialment per facilitar l’accés dels ciutadans a les
prestacions socials.

2083

3. Els serveis socials d’atenció primària desenvolupen
programes assistencials i de prevenció, optimitzant els recursos
comunitaris, per donar resposta a les necessitats socials de les
persones, dels grups i de les famílies d’un determinat àmbit
territorial, on conviuen i es relacionen.
4. Els equips interdisciplinars i específics que formen els
serveis socials d’atenció primària han de donar una resposta
integral, polivalent i preventiva a les demandes socials de la
població a la qual s’orienten.
Article 11
Funcions dels serveis socials d’atenció primària
Les funcions dels serveis socials generals d’atenció primària
són els següents:
a) La detecció, l’anàlisi i la valoració de situacions de risc i de
necessitats socials.
b) La informació, l’orientació i l’assessorament als ciutadans
sobre drets i recursos a l’àmbit dels serveis socials, sobre els
procediments per a gaudir-ne i sobre la intermediació
convenient per a la seva efectivitat.
c) L’aplicació de tractaments psicosocials de suport a persones,
famílies i grups.
d) La derivació, prèvia valoració tècnica, als serveis socials
especialitzats o a d’altres serveis de protecció social.
e) La intervenció sociocomunitària amb finalitats de prevenció,
promoció i inserció.

Capítol II
Estructura funcional

f) La gestió de les prestacions atribuïdes als serveis socials
generals d’atenció primària en la present llei, així com
d’aquelles altres que puguin ser objecte de descentralització.

Article 9
Estructura funcional del sistema públic de serveis socials

g) La col Alaboració en les funcions d’inspecció, control i
seguiment atribuïdes al sistema públic.

El sistema públic de serveis socials de les Illes Balears
s’organitza en dos nivells:

h) La millora de la cooperació i la solidaritat expressada en el
voluntariat social i el teixit associatiu.

a) Serveis socials d’atenció primària.
b) Serveis socials especialitzats.
Article 10
Característiques dels serveis socials d’atenció primària
1. Els serveis socials d’atenció primària constitueixen el punt
d’accés immediat al sistema de serveis socials; són el primer
nivell d’aquest; els més propers a la ciutadania i s’orienten a
tota la població d’un determinat àmbit territorial.
2. Els serveis socials d’atenció primària han de garantir:
a) La continuïtat en l’atenció, a través de la coordinació de
la intervenció social.
b) L’accés a les prestacions materials, professionals i
econòmiques del sistema.
c) La prevenció de l’exclusió social i el foment de la
integració social.

i) La procura de l’accés de tota la població a les prestacions
bàsiques.
j) La gestió dels equipaments i serveis propis de serveis socials
d’atenció primària necessaris per a fer efectives les prestacions
bàsiques.
k) La participació en el manteniment de la cohesió social i
l’equilibri i solidaritat de les diverses xarxes naturals i/o
formals.
l) El disseny i la implementació de programes d’investigació
dins el seu àmbit competencial.
Article 12
Característiques dels serveis socials especialitzats
1. Els serveis socials especialitzats són serveis que tenen com
a objectiu complementar la intervenció individual-familiar,
grupal i comunitària dels serveis socials d’atenció primària, així
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com oferir una atenció especialitzada als casos que per la seva
complexitat o especificitat així ho requereixen.
2. Els serveis socials especialitzats van dirigits a colAlectius dins
el mateix àmbit territorial que presenten problemàtiques
específiques i a les quals se’ls ha de donar resposta mitjançant
els corresponents plans elaborats a l’efecte, i amb els mateixos
criteris descrits a la present llei.

Les funcions dels serveis socials especialitzats són les
següents:
a) El diagnòstic i la valoració tècnica de situacions o
problemàtiques amb greus dificultats socials.
b) L’assessorament, el suport i el tractament especialitzat.
i

d) La gestió de les prestacions atribuïdes al susdit nivell per la
present llei, i dels centres i serveis que forneixen actuacions per
a sectors o colAlectius sectorials.
e) El manteniment de mecanismes de coordinació amb l’atenció
primària adreçats a obtenir una continuïtat en les atencions i a
mantenir la vinculació de les persones i els grups tractats a
l’àmbit comunitari.
f) La procura de l’accés de la població a les prestacions pròpies
d’aquest nivell d’atenció.
g) La col Alaboració en les tasques de planificació i
racionalització dels recursos socials, així com el
desenvolupament de programes d’investigació al seu àmbit
competencial.
Article 14
Relació entre els nivells d’atenció
1. La relació entre els nivells d’atenció respondrà a criteris de
complementarietat, amb una actuació coordinada per
aconseguir objectius comuns, o bé integrada en el cas que les
actuacions necessàries reclamin la intervenció conjunta
d’aquests.
2. En tot cas, la intervenció coordinada o integrada dels distints
tipus de serveis socials es concretarà en protocols d’actuació,
elaborats amb criteris tècnics consensuats entre els distints
nivells d’atenció.
3. La responsabilitat en la coordinació dels casos als quals
s’apliquin prestacions bàsiques serà sempre dels serveis socials
d’atenció primària, mentre que els serveis especialitzats
complementaran la intervenció amb aplicació de les prestacions
corresponents al seu nivell.
Capítol III
Estructura territorial
Article 15

El sistema públic de serveis socials
territorialment en zones bàsiques, àrees i illes.

s’estructura

Article 16
Descripció de les unitats territorials
El territori de les Illes Balears, a efectes de la prestació de
serveis socials, s’estructurarà en les unitats següents en relació
amb el nombre d’habitants:

Article 13
Funcions dels serveis socials especialitzats

c) E l dese nvo lup am ent d ’activitats psicosocials
socioeducatives recuperadores o rehabilitadores.

Organització territorial

a) Zona bàsica: és la divisió territorial de menor volum de
població, que en tot cas no serà superior a 20.000 habitants.
Podrà estar constituïda per un o diversos barris d’un municipi
o per un o diversos municipis amb característiques de
proximitat i homogeneïtat.
b) Àrea: és la divisió territorial constituïda per l’agrupació de
dues o més zones bàsiques confinants. El nombre d’habitants
d’una àrea en tot cas no serà superior a 10.000 habitants.
c) Illa: comprèn totes les àrees corresponents a cadascuna de
les illes de la comunitat autònoma.
Article 17
Límits, dimensions i característiques de les divisions
territorials
El Govern de les Illes Balears, reglamentàriament i prèvia
consulta del Consell Superior de Serveis Socials, atenent
criteris demogràfics i d’accessibilitat, establirà els límits, les
dimensions i les característiques d’aquestes divisions
territorials, per facilitar l’accés a la població destinatària al
sistema públic de serveis socials.
Article 18
M arc territorial per a la prestació de serveis socials
1. Les zones bàsiques constitueixen el marc territorial per a la
prestació dels serveis socials d’atenció primària.
2. Les àrees són el marc per a la prestació dels serveis socials
especialitzats.
3. Les illes constitueixen el marc territorial per a l’establiment
de les xarxes completes de serveis socials.
Article 19
Centres, serveis i equipaments del sistema públic de serveis
socials
Les administracions competents fixaran, d’acord amb la
divisió territorial establerta, els centres, serveis i equipaments
del sistema públic de serveis socials.
Article 20
La zona bàsica de serveis socials
1. A cada zona bàsica, les unitats de treball social seran les
responsables de l’atenció social directa, polivalent i
comunitària a la seva població, facilitant a aquesta l’accés a les
prestacions que garanteix el sistema públic de serveis socials.
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2. S’estableix com a criteri general que cada unitat de treball
social estarà integrada per un treballador social i tres
treballadors familiars, i en els municipis de més de 10.000
habitants, un educador social.

2085
Capítol IV
Sectors d’atenció

Article 23
Intervenció sectorial del sistema públic de serveis socials

Les ratios d’UTS per població seran les següents:
Població del municipi

Ratio d’UTS per habitant

Fins a 5.000 habitants
De 5.001 a 10.000 habitants
De 10.001 a 20.000 habitants
De 20.001 a 50.000 habitants
Més de 50.001 habitants

Una
Una
Una
Una
Una

UTS
UTS
UTS
UTS
UTS

per
per
per
per
per

cada
cada
cada
cada
cada

4.000
5.000
6.000
7.000
8.000

3. Totes les unitats de treball social hauran d’estar coordinades
amb els serveis socials dels centres de serveis socials
corresponents a l’àrea de referència i hauran d’estar ubicades
a cadascun dels municipis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
4. Per a aquelles zones específiques que presentin una especial
problemàtica social s’han d’establir actuacions integrals, que
requereixen d’una major dotació d’equips i professionals. Per
via reglamentària s’establirà el llistat de zones d’actuació
prioritària, les línies d’intervenció a desenvolupar més
ajustades a cada cas, els espais de coordinació entre les
distintes administracions i les dotacions necessàries per dur a
terme les intervencions.
Article 21
L’àrea de serveis socials
1. El desenvolupament de les funcions i prestacions pròpies de
l’àrea, corresponent al segon nivell de serveis socials, estarà
encomanat als equip s secto rials configurats
interprofessionalment que complementaran l’actuació de les
unitats de treball social.

1. Tot i que els serveis socials estan orientats al conjunt de la
població, la seva intervenció també s’articula sectorialment, per
tal de donar respostes més ajustades a les problemàtiques
diferenciadores de cadascun dels sectors d’atenció de tota la
població.
2. El sistema públic de serveis socials dissenyarà les seves
intervencions per a cadascun dels següents sectors d’atenció:
família, infància, joventut, dona, persones majors, persones
amb discapacitat, presos i exreclusos, minories ètniques,
persones en situació d’exclusió social, persones amb
drogodependència, emigrants, immigrants i d’altres grups en
situació de necessitat.
3. Els programes i les intervencions que es desenvolupin dins
cadascun d’aquests sectors d’atenció han d’estar recollits i
formulats en els plans sectorials corresponents. En tot cas, les
intervencions que es dissenyin tendran caràcter integral i
cobriran els aspectes preventius, assistencials, de promoció i
d’inserció, i els distints nivells del sistema públic de servei
socials s’articularan de forma integrada i coordinada amb els
altres sistemes de protecció social.
TÍTOL III
DRETS SOCIALS I COM PETÈNCIES
Capítol I
Tutela i responsabilitat en serveis socials
Article 24
Extensió de la tutela del dret als serveis socials

2. L’equipament bàsic de l’àrea serà el Centre de serveis socials
territorials, com estructura física i funcional, on s’acullen els
equips interdisciplinars que treballen en aquest àmbit territorial.

1. Qualsevol persona o grup dels inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei que es trobi en situació de
desemparament té dret a la protecció dels serveis socials,
d’acord amb les previsions del present títol i en les condicions
que siguin fixades per via reglamentària.

Article 22
L’àmbit insular

2. Tots tenen dret a l’orientació i a la informació de caràcter
públic sobre els drets socials dels qual puguin ser subjectes o
destinataris, així com dels recursos i prestacions del sistema, a
l’objecte d’una adequada utilització dels susdits recursos i
prestacions en condicions que garanteixin la igualtat
d’oportunitats.

1. A cadascuna de les Illes s’han d’assignar els recursos
suficients per desenvolupar l’atenció primària general i
l’atenció especialitzada.
2. A cada illa es constituirà una xarxa completa d’equipaments,
recursos i prestacions destinats al conjunt de la població i a
cadascun dels sectors d’atenció que ho precisin.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan raons
d’eficiència en l’aplicació dels recursos ho aconsellin i això no
suposi cap menyscabament en l’exercici del dret d’accés al
sistema públic de serveis socials, les illes d’Eivissa i
Formentera podran compartir equipaments en el nivell
d’atenció especialitzada.

3. Qualsevol persona o grup que en sigui afectat té dret a
accedir a les prestacions de cadascun dels nivells d’actuació del
sistema públic de serveis socials, prèvia valoració tècnica de
cada situació generadora de la demanda als serveis socials i
sense perjudici de la corresponsabilitat del destinatari en la
satisfacció dels compromisos adquirits com a fruit de la
valoració.
Article 25
Responsabilitat pública dels serveis socials
L’extensió de la tutela contemplada en el present capítol
estarà garantida per les administracions públiques competents
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mitjançant les previsions corresponents de finançament estable,
que tendrà en compte les ampliacions oportunes en funció de
la dinàmica exigida per les necessitats socials inherents als
sectors d’atenció que defineix el títol I, capítol IV de la present
llei.
Capítol II
De les prestacions i dels equipaments del sistema
Secció prim era
Prestacions: disposicions generals
Article 26
Concepte de prestació
Les prestacions es consideren com un conjunt integrat
d’actuacions i mitjans de distinta naturalesa i contingut que el
sistema públic de serveis socials articula formalment per
contribuir a la garantia, conjuntament amb els altres sistemes de
protecció social, dels drets socials reconeguts a la normativa
vigent.
Article 27
Característiques generals de les prestacions
1. Les prestacions regulades a la present llei formen part dels
processos d’intervenció social que, en situació de
desemparament i en funció de les necessitats a cobrir, es posen
al servei de l’individu, la família, el grup o la comunitat per tal
de produir canvis socials i/o individuals en la satisfacció de les
seves necessitats.
2. S’entén per intervenció social el conjunt articulat i integrat
d’activitats i mitjans disposats per a la consecució dels
objectius susdits, tractats i definits de forma consensuada amb
el subjecte o subjectes de les prestacions, a tall de superar les
dificultats que ha provocat la situació de necessitat.
3. Els requisits per a la concessió o denegació de les
prestacions s’ajustarà a la definició de criteris objectius i
unificats, evitant en tot cas la graciabilitat o subjectivitat en el
procés de reconeixement de les prestacions.
Article 28
Criteris generals per a l’objectivació i unificació de les
prestacions
1. La concessió o la denegació d’una prestació requerirà amb
caràcter previ la valoració de la situació de necessitat per part
dels professionals que formen part del sistema públic de serveis
socials. Els diferents professionals emetran els respectius
informes des de la perspectiva que els és pròpia.
2. Per a la valoració de les situacions de necessitat es definiran
de forma objectiva per via reglamentària els elements
d’avaluació i baremació.

Classificació de les prestacions
Les prestacions del sistema públic de serveis socials es
classifiquen en:
a) Bàsiques.
b) No bàsiques.
Secció segona
Prestacions bàsiques
Article 30
Prestacions bàsiques en general
1. Tendran la consideració de bàsiques aquelles prestacions de
contingut professional, material i econòmic destinades tant al
conjunt en general de la població com a sectors d’atenció amb
problemàtiques característiques, que siguin pròximes i
accessibles als beneficiaris del territori de referència i que no
requereixen d’un grau elevat de complexitat i especialització
tècnica dels seus recursos.
2. Les prestacions bàsiques es poden concedir en forma
condicionada segons els casos, i el seu objectiu és el de
contribuir a la satisfacció bàsica de les necessitats socials de
què tracta la present llei.
Article 31
Tipus de prestacions bàsiques segons el seu contingut
1. Són prestacions professionals les actuacions desenvolupades
per personal tècnic, en l’exercici de les seves funcions,
dirigides a individus o famílies, grups i comunitats amb
l’objectiu de garantir, mitjançant un sistema d’ajuda
professional, la cobertura de les necessitats socials plantejades.
La seva aplicació implica un objectiu de canvi i la participació
activa del beneficiari o beneficiaris en el procés de resolució de
la problemàtica que els afecta. Dita aplicació estarà integrada
dins un pla de treball que afecti l’individu o la família, el grup
o la comunitat. El pla de treball, de forma general, ha de
contemplar la cooperació amb els altres sistemes públics de
protecció social, la iniciativa social i el voluntariat.
2. Són prestacions materials el conjunt de recursos no
monetaris de suport i complement a les prestacions
professionals dirigides a individus, famílies i grups, amb
l’objectiu de garantir-se l’eficàcia de la seva cobertura.
3. Són prestacions econòmiques del sistema públic de serveis
socials les subvencions i ajudes ordinàries o d’emergència.
4. Per via reglamentària i tenint presents els ràtios definits als
plans sectorials, serà regulada l’extensió i la intensitat de les
prestacions professionals, materials i econòmiques,
determinada per la composició dels equips multiprofessionals,
nombre de professionals integrants de cada equip i la
programació establerta.

3. En tot cas es tindran en compte els criteris generals següents:
a) Grau d’autonomia personal i social.
b) Situació sociofamiliar.
c) Situació econòmica.
Article 29

Article 32
Les prestacions bàsiques segons els nivells d’atenció
1. En el nivell d’atenció primària són bàsiques les prestacions
següents:
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a) Informació, orientació i assessorament.
b) Ajuda a domicili.
c) Prevenció i inserció social.
d) Cooperació social.
e) Rendes mínimes, prestacions econòmiques temporals i/o
puntuals.
f) Centres d’acollida.
g) Menjador.
h) Habitatges d’emergència.
i) Serveis comunitaris específics.
j) Centres socioculturals.
2. Les prestacions bàsiques del nivell especialitzat es definiran
als plans sectorials i a la normativa de desenvolupament de la
present llei.
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Prevenció i inserció
1. Les prestacions de prevenció i inserció tenen per objecte
facilitar l’adaptació de l’individu i la família a l’entorn social
i comunitari on viuen a la fi de reduir els efectes de processos
d’exclusió social i econòmica més generals.
2. Aquestes prestacions s’orienten cap a determinades
dimensions de la vida familiar i/o individual i desenvolupen
línies d’intervenció social en els següents àmbits:
a) Laboral: o de procura de la inserció als individus en el
mercat de treball, possibilitant la seva incorporació a una
ocupació normalitzada.

Article 33
Informació, orientació i assessorament

b) Econòmic: per donar resposta als individus que no
disposen de recursos suficients per mantenir un nivell de vida
digne.

1. La informació, l’orientació i l’assessorament té per objecte
cobrir les necessitats d’informació per a l’accés a recursos i
prestacions socials, tant les que es gestionen des dels serveis
socials d’atenció primària com d’altres serveis d’atenció social.

c) Social: per tal de facilitar la inserció dels individus que,
per problemàtiques específiques associades, no poden gaudir de
les prestacions i/o recursos comunitaris que estan a l’abast del
conjunt de la població.

2. Aquesta prestació es dirigeix a persones, famílies, grups i
entitats, als quals s’orienta cap als recursos que es consideren
idonis o més ajustats a les demandes socials que es plantegen.

3. Les intervencions de prevenció i inserció que es
desenvolupen en aquests àmbits s’han de complementar entre
elles i s’han de combinar, en el seu conjunt, amb les que
promoguin altres serveis públics d’atenció social.

3. La prestació comprèn les següents actuacions:
a) Registre i presa de dades.
b) Informació.
c) Valoració.
d) Orientació i assessorament.
e) Tramitació.
f) Derivació.
4. Essent bàsica en els serveis socials d’atenció primària,
aquesta prestació també es pot desenvolupar des de serveis
específics de caràcter sectorial.

Article 34
Servei d’ajuda a domicili
1. Aquesta prestació comprèn el conjunt d’actuacions dirigides
a:
a) Facilitar el desenvolupament o el manteniment de
l’autonomia personal.
b) Prevenir o retardar el deteriorament individual o social.
c) Promoure condicions favorables en les relacions
familiars i de convivència.
2. Les actuacions enumerades a l’apartat anterior tenen per
finalitat contribuir a la integració i la permanència de les
persones en el seu entorn habitual, mitjançant l’adequada
intervenció i suport de tipus personal, psicosocial, domèstic,
educatiu i assistencial.
3. Es consideren ajudes tècniques específiques la teleassistència
i el menjar a domicili.
Article 35

4. Les prestacions de prevenció i inserció s’articulen mitjançant
programes d’actuació dels serveis socials d’atenció primària,
amb prestacions econòmiques associades, sense perjudici que
puguin ser, si n’és el cas, responsabilitat dels serveis socials
específics sectorials.
Article 36
Serveis comunitaris específics
1. Són prestacions articulades mitjançant programes que es
desenvolupen pels serveis socials d’atenció primària, a l’àmbit
comunitari i que s’adrecen a sectors llur problemàtica requereix
un cert nivell d’especialització.
2. La creació i la gestió d’aquestes prestacions correspon als
ajuntaments en els municipis de més de 20.000 habitants. En
els altres municipis, la responsabilitat de crear i gestionar els
serveis comunitaris específics, ubicats a les àrees territorials, és
dels consells insulars en els seus àmbits territorials.
Article 37
Cooperació social
Són prestacions que es dirigeixen al conjunt de la població
per tal de fomentar la convivència ciutadana, promovent, amb
la contribució del voluntariat social, el creixement del teixit
associatiu, l’enriquiment de la societat civil, la participació
social i la mobilització de recursos comunitaris.
Article 38
Prestacions econòmiques
1. Són prestacions econòmiques les disposicions dineràries de
recursos públics destinades a individus i/o famílies l’objectiu
de les quals és garantir la cobertura de les seves necessitats de
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2. La concessió d’aquestes prestacions té com a pressuposts
bàsics:
a) L’existència d’una valoració tècnica de cada situació en
base a criteris que es determinaran reglamentàriament.
b) L’objectiu de complementar de forma temporal els
processos d’incorporació i integració social definits pels equips
professionals amb participació dels beneficiaris.
c) L’exigència de corresponsabilitat en els beneficiaris, a
través de comportaments específics, pel que fa al compliment
dels objectius d’integració social.
3. La tipologia de les prestacions econòmiques és la següent:
a) Rendes mínimes, la finalitat de les quals és la cobertura
de necessitats de subsistència i d’un nivell de vida digna.
b) Ajudes econòmiques temporals, per garantir la cobertura
de situacions d’extrema urgència econòmica, transitòria i/o
puntual.
c) Ajudes econòmiques complementàries finalistes en el
marc de processos d’integració social prèviament definits.
Article 39
Centres d’acollida
Són centres destinats a persones sense llar i/o transeünts en
situació de necessitat, per cobrir la manutenció durant un
període de temps determinat, amb serveis d’informació i
assessorament per a la inserció social.
Aquesta prestació dóna resposta a les necessitats de tota
persona de disposar d’un espai digne on pugui allotjar-se i
desenvolupar els aspectes més elementals de la convivència
social.
Els centres d’acollida són centres residencials no
permanents que acullen persones i/o famílies en situació
d’urgència, desenvolupant programes complementaris per al
seu tractament i reincorporació a espais convivencials
normalitzats. Suposant la substitució temporal de la llar
familiar, també poden prestar servei com a centres de
menjador, d’higiene personal i d’estances diürnes.
Són centres flexibles, en funció de les característiques de la
població assistida i l’especificitat de la seva problemàtica.
Bàsicament són les seves funcions acollir persones en situació
d’urgència i també iniciar accions educatives/orientadores per
accedir al catàleg de recursos socials acarats a l’obtenció de
l’autonomia personal.
Es considera com una prestació bàsica als municipis de més
de 20.000 habitants. Per als municipis més petits es podran
mancomunar serveis o bé establir convenis de cooperació amb
les administracions interessades. La ràtio de referència per a
transeünts i persones sense llar serà d’una plaça per cada 7.500
habitants regulars.

Article 40
M enjador
1. Aquesta prestació té com a finalitat atendre les necessitats
bàsiques de persones i/o famílies que, mancades de recursos
econòmics, no poden proveir-se d’aliments.
2. Es considera com una prestació bàsica als municipis de més
de 20.000 habitants.
Article 41
Habitatges d’emergència
És una prestació de caràcter temporal, que té per objecte
cobrir les necessitats d’habitatge per a aquelles famílies que es
troben en situació de necessitat com a conseqüència de
desnonaments, desplaçaments o ruïna de l’habitatge anterior,
acarada al procés de reallotjament en habitatges públics o
privats.
Article 42
Centres socioculturals
Són centres, especialitzats per sectors i també polivalents,
destinats a la promoció i l’organització d’activitats de caire
cultural, de foment de la convivència i d’ajuda mútua.
Secció tercera
Prestacions no bàsiques
Article 43
Prestacions dels serveis socials especialitzats
1. Els serveis socials especialitzats complementen les
prestacions bàsiques del sistema públic de serveis socials amb
prestacions específiques l’objecte de les quals és donar un
tractament diferenciat i ajustat a les necessitats concretes de
cadascun dels sectors d’atenció.
2. Es determinaran reglamentàriament les prestacions
específiques per a cadascun dels sectors d’atenció, l’adscripció
de funcions i els ràtios a complir per a cada àmbit territorial
d’intervenció, tenint present els plans sectorials.
3. En qualsevol cas, tendran la consideració de prestacions
materials específiques:
a) Els habitatges de transició.
b) Els habitatges tutelats.
c) Els centres d’estades diürnes.
d) Les residències.
4. Als efectes d’aquesta llei:
a) S’entén per habitatge de transició aquell recurs sectorial
destinat a facilitar la inserció i/o reinserció social dels individus
que es troben en un procés de desinstitucionalització, com són
els expresos, presos en tercer grau, drogodependents, afectats
a un règim d’acollida i joves procedents de centres de protecció
de menors o que hagin complit una mesura judicial a un centre
d’internament i altres colAlectius.
b) S’entén per habitatge tutelat aquell servei social
específic, ordinàriament d’estada temporal i per a usuaris amb
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un elevat grau d’autonomia, orientats a sectors de població com
persones majors vàlides i persones amb determinat grau de
discapacitat. Es connecten amb els serveis d’atenció primària
per propiciar l’accés dels usuaris a les prestacions bàsiques
públiques.

c) Els centres de caràcter experimental.
d) Les residències.

c) S’entén per centre d’estada diürna aquell servei
d’acolliment, suport i assistència per a les activitats
quotidianes, durant un determinat nombre d’hores al dia, a
persones que presenten una problemàtica característica com les
persones majors, discapacitats, drogodependents o menors. El
servei pot fer part integrant d’un centre assistencial més
general.

Article 46
Competències del Govern de les Illes Balears

d) S’entén per residència aquell centre de convivència
permanent amb una capacitat mínima de 10 places destinat a
servir de llar permanent en el qual es presta una atenció integral
i contínua, perfeccionada amb les prestacions complementàries
de què disposi cada centre.
Sessió quarta
Equipam ents del sistem a públic de serveis socials
Article 44
Equipaments del sistema públic de serveis socials
Es consideren equipaments del sistema públic de serveis
socials els centres de titularitat pública o privada concertada,
dotats d’una infraestructura física i tècnica identificable, que
desenvolupen els processos d’intervenció social i articulen les
prestacions que els integren.
Article 45
Tipologia dels equipaments del sistema públic de serveis
socials
1. Segons el caràcter de l’atenció prestada, els equipaments es
classifiquen en:
a) Centres d’atenció diürna.
b) Centres d’atenció residencial.
2. Són centres d’atenció diürna, a més dels que es puguin
determinar reglamentàriament, els següents:
a) Els centres socials d’ús polivalent.
b) Els centres se serveis socials.
c) Els centres d’informació i orientació, qualificació i/o
valoració.
d) Les llars i els clubs de persones majors.
e) Els centres d’estades diürnes.
f) Els centres ocupacionals.
g) Els centres de rehabilitació psicosocial.
h) Els menjadors socials colAlectius.
i) Els centres d’estimulació primerenca.
j) Els centres de caràcter experimental.
k) Els centres socioculturals.
3. Són centres d’atenció residencial, a més dels que es puguin
definir per via reglamentària, els següents:
a) Els centres d’acollida.
b) Els habitatges tutelats, habitatges de transició i habitatges
assistits.

Capítol III
Competències

Corresponen al Govern de les Illes Balears en el seu àmbit
territorial, i sense perjudici de la funció reservada a l’Estat
sobre regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la
igualtat de tots els espanyols, en l’exercici dels drets i en el
compliment dels deures constitucionals, les següents
competències, a més de la iniciativa legislativa i de la potestat
reglamentària en la matèria:
1. Planificació i ordenació general dels serveis socials en el
territori autonòmic a l’objecte de determinar prioritats, evitar
desequilibris territorials i garantir, conforme s’estableix a la
present llei, els nivells bàsics de protecció, en coordinació amb
els consells insulars i els ajuntaments.
2. Coordinació de les actuacions tant dels diversos òrgans de
les administracions competents en la matèria com dels sectors
de la iniciativa privada concertada, amb la finalitat de garantir
una política homogènia en aquest àmbit, així com racionalitzar
i optimitzar l’ús dels recursos disponibles.
3. Exercir la potestat reglamentària, en el marc de la present llei
i de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social, de les entitats, serveis i centres públics i
privats, amb o sense ànim de guany, que prestin serveis socials,
establint les normes d’autorització en les quals es determinin
les condicions d’obertura, funcionament, modificació,
capacitació del personal, tancament, així com les de registre de
les entitats prestadores, inspecció i altres requisits anàlegs.
4. L’exercici de les potestats inspectora i sancionadora respecte
d’entitats, centres i serveis inclosos a l’àmbit competencial de
l’administració autonòmica de les Illes Balears.
5. Definició de les prestacions del sistema públic de serveis
socials, així com la gestió i la concessió d’aquelles que, per la
seva naturalesa, àmbit o altres circumstàncies concurrents,
assumeixi directament la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
6. La creació, el manteniment i la gestió d’equipaments i
programes experimentals.
7. Garantir el finançament suficient per aconseguir els ràtios
establerts a la present llei i els que es defineixen als plans
sectorials i a la normativa de desenvolupament.
8. Estudi i investigació de les necessitats i problemàtiques
plantejades en el camp dels serveis socials, que permetin
conèixer les seves causes i articular els mitjans per
combatre-les, a fi de proporcionar assessorament tècnic i
informació a les entitats que actuen en el sector.
9. Elaborar i desenvolupar una acció formativa planificada en
matèria d’acció social, que abasti al personal de tots els nivells
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d’atenció i que garanteixi l’actualització permanent dels seus
coneixements tècnics i teòrics.
Implantació dels sistemes d’informació, elaboració
d’estadístiques i avaluació de la qualitat i els resultats dels
serveis socials.
10. Organització i gestió del Registre Central de Serveis
Socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11. Gestió de les pensions no contributives de jubilació i
d’invalidesa, de les prestacions socials i econòmiques
d’integració social dels minusvàlids i de les pensions
d’assistència social.

5. Col Alaborar amb el Govern de les Illes Balears en les tasques
implícites en l’elaboració de l’estadística de serveis socials i en
la implementació del sistema informatiu de serveis socials.
6. Registrar, autoritzar i inspeccionar les entitats, els centres i
els serveis de serveis socials d’àmbit municipal o insular.
7. Col Alaborar amb el Govern de les Illes Balears en la
coordinació i el control de les activitats de serveis socials, dins
el seu àmbit territorial, en les cond icions que
reglamentàriament es determinin.
8. L’assistència tècnica i l’assessorament als ajuntaments i a les
mancomunitats de municipis, així com a altres entitats
públiques o privades sense ànim de guany.

12. Gestió del centre base de minusvàlids.
13. Acreditació dels serveis que presentin nivells de qualitat
determinats a la normativa corresponent i que prestin els seus
serveis a l’àmbit dels serveis socials.
14. Tutela de les fundacions i associacions de caràcter
benèficoassistencials que siguin de caràcter particular a l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma.
15. Les relacions amb l’Administració General de l’Estat i/o les
entitats gestores de la Seguretat Social, tant les estatals com les
d’altres comunitats autònomes.
16. L’articulació dels plans i dels programes de serveis socials
que es formalitzin conjuntament entre l’Administració General
de l’estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17. Crear, organitzar, finançar i gestionar aquells programes i
centres de serveis socials que per la seva naturalesa siguin de
caràcter suprainsular.

Article 47
Competències dels consells insulars
Seran competències dels consells insulars, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia, la legislació vigent i la planificació
general del Govern de les Illes Balears, les següents:
1. Estudiar i programar les necessitats a cobrir en el seu àmbit
territorial, dins el marc de la planificació general del Govern de
les Illes Balears. De la programació insular s’ha d’informar el
Govern de les Illes Balears amb la finalitat de completar la seva
planificació general.
2. Crear i organitzar els serveis socials especialitzats necessaris
d’acord amb la planificació general del Govern de les Illes
Balears i de la seva pròpia programació.
3. Crear, organitzar i gestionar aquells centres o serveis que per
la seva naturalesa i característiques tenguin caràcter insular o
supramunicipal. Així com aquells que se’n derivin de la
planificació general del Govern de les Illes Balears.
4. Concedir, gestionar i/o tramitar les prestacions econòmiques
que se’ls encomanin dins el marc de la planificació general del
Govern de les Illes Balears.

9. Concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit
territorial, amb entitats públiques o privades, conforme a la
present llei.
10. Exercir les funcions executives i de gestió que en matèria
de serveis socials li siguin delegades pel Govern de les Illes
Balears, en les condicions establertes a la llei corresponent.
11. Exercir la potestat reglamentària sobre les matèries
transferides, en els termes prevists en la normativa vigent.
12. La creació i la gestió dels registres insulars de serveis
socials, així com colAlaborar en el manteniment del Registre
Central dins el seu àmbit territorial.
13. La funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis
socials dins el seu àmbit territorial.
14. L’atorgament de les ajudes individuals i prestacions
econòmiques no periòdiques, així com aquelles periòdiques que
estableix la normativa.
15. La concessió d’ajudes institucionals per al manteniment i la
funcionalitat operativa de centres per a la prestació de serveis
directes.
16. El desenvolupament dels serveis socials especialitzats
d’acord amb els criteris de la seva programació i en els
establerts a la planificació general del Govern de les Illes
Balears.
17. El suport tècnic i professional i la colAlaboració en la
implantació de les prestacions bàsiques en els serveis socials
d’atenció primària.
18. Altres que els siguin atribuïdes per la legislació estatal o
autonòmica en matèria de serveis socials.
Article 48
Competències dels ajuntaments
En el marc de la llei reguladora de les bases de règim local
i dins la planificació i ordenació general que estableixi el
Govern de les Illes Balears, seran competència dels
ajuntaments les següents:
1. Crear, organitzar i gestionar els serveis socials d’atenció
primària, desenvolupant la seva actuació mitjançant programes
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que garanteixin l’oferta de les prestacions bàsiques, segons les
definicions de la secció segona del capítol segon del títol segon
de la present llei. En el catàleg dels serveis socials municipals
s’inclouran, com a mínim, les prestacions bàsiques d’atenció
primària recollides a la present llei.
2. Estudiar les necessitats a cobrir en el seu àmbit territorial i
desenvolupar els programes que els han de donar resposta. Els
esmentats programes s’han de presentar al consell insular
corresponent, amb l’objecte que s’incorporin a la programació
insular.
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2. S’entén per pla estratègic de serveis socials d’atenció
primària aquell instrument de planificació que, basat en la
participació i el consens entre les administracions públiques
amb responsabilitat en el finançament i en la provisió de serveis
socials i els professionals i les entitats socials, integra i
harmonitza lògiques, criteris, estructures i recursos per garantir
el desenvolupament de l’acció social en el nivell d’atenció
primària.

3. Tramitar i concedir les prestacions econòmiques de titularitat
pròpia i aquelles que se’ls atribueixin reglamentàriament. Les
prestacions econòmiques han d’estar reglamentades mitjançant
ordenances municipals.

3. S’entén per pla sectorial aquell instrument de planificació
que, basat en la participació i el consens esmentat a l’apartat
anterior, integra lògiques, criteris, estructures i recursos per
respondre a les necessitats d’intervenció social de determinats
colAlectius que, tot i la seva heterogeneïtat, tenen
característiques comunes, de manera que la seva estructura i
evolució poden contemplar-se des d’una perspectiva única.

4. Col Alaborar amb el Govern de les Illes Balears i amb el
consell insular corresponent en l’elaboració d’estadístiques i
mapes de serveis socials en el seu àmbit territorial.

Article 50
Contingut del pla estratègic de serveis socials d’atenció
primària

5. Col Alaborar amb el Govern de les Illes Balears i amb el
consell insular corresponent en la coordinació, el control i la
inspecció de les activitats en matèria de serveis socials, dins el
seu àmbit territorial, en les condicions que reglamentàriament
es determinin.

El Pla estratègic de serveis socials d’atenció primària ha de
contenir, com a mínim:

8. Exercir les funcions que els siguin delegades en les
condicions que s’acordin.

a) Les característiques de la població de les Illes Balears i
de cadascun dels seus municipis.
b) La descripció i la valoració dels recursos existents.
c) Els principis i criteris en què es fonamenta el Pla.
d) La definició dels objectius i de les prioritats.
e) La implementació de nous recursos i/o l’ampliació i
adequació dels existents.
f) La delimitació dels responsables de cada actuació.
g) La delimitació de les línies de finançament d’acord amb
els articles 71, 72, 73, 74 i 75 d’aquesta llei.
h) L’establiment dels sistemes de seguiment, avaluació,
revisió, coordinació i dels mecanismes de registre dels usuaris
d’acord amb la disposició addicional segona.
i) La determinació del període de vigència.

9. Mantenir actualitzat el sistema informatiu dels usuaris de
serveis socials d’atenció primària.

Article 51
Contingut dels plans sectorials

6. Concertar i/o conveniar la gestió de serveis socials, en el seu
àmbit territorial, amb entitats públiques o privades d’acord amb
la present llei i les disposicions que la desenvolupin.
7. Fomentar la coordinació i/o la integració, en el seu àmbit
territorial, dels serveis socials amb altres sistemes de protecció
social.

10. Aplicar els protocols d’actuació que resultin dels plans
sectorials.
11. Fomentar la participació dels ciutadans en la prevenció i la
resolució dels problemes en matèria de serveis socials, així com
el teixit associatiu i el voluntariat social.
12. Col Alaborar amb el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars en la creació i la gestió de serveis socials especialitzats.
Capítol IV
De la planificació
Article 49
Instruments de planificació
1. Els instruments de planificació que estableix aquesta llei són:
a) El pla estratègic de serveis socials d’atenció primària.
b) Els plans sectorials.

Els plans sectorials han de contenir, com a mínim:
a) L’anàlisi de la situació del colAlectiu a qui va dirigit el
Pla.
b) La descripció i la valoració dels recursos existents.
c) L’establiment dels principis i criteris en què es
fonamenta.
d) La definició dels objectius generals i específics.
e) La implementació de nous recursos i/o l’adequació dels
existents.
f) La delimitació dels responsables de cadascuna de les
línies d’actuació.
g) La descripció de les línies de finançament i l’aportació de
la comunitat autònoma.
h) L’establiment dels sistemes de seguiment per a cada línia
d’actuació i els indicadors corresponents als objectius.
i) La creació de les comissions de seguiment, avaluació,
revisió i coordinació entre les diferents conselleries del Govern
de les Illes Balears i les administracions implicades.
j) La determinació del període de vigència.
Article 52
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Caràcter vinculant dels instruments de planificació
Les determinacions dels instruments de planificació
establerts en aquest capítol, una vegada publicats en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, s’incorporen a l’ordenament jurídic
com a disposicions reglamentàries i, en conseqüència, seran
vinculants per a les administracions públiques i per als
subjectes privats en els termes prevists en els propis plans.
Article 53
Procediment d’aprovació, modificació i revisió dels
instruments de planificació
1. Els instruments de planificació contemplats en aquest capítol
s’han d’aprovar, modificar i revisar mitjançant decret del
Govern de les Illes Balears i s’han de tramitar d’acord amb el
que es preveu legalment per a les disposicions administratives.

a) La gestió i la resolució de les prestacions econòmiques
d’assistència social provinents de la seguretat social.
b) L’execució i el seguiment dels plans i programes en
matèria de serveis socials finançats o cofinançats amb fons
procedents de l’Administració General de l’Estat, la Unió
Europea i les entitats gestores de la Seguretat Social.
c) La coordinació de l’execució dels plans i programes
autonòmics de serveis socials.
d) L’execució dels programes experimentals de serveis
socials i programes derivats de situacions d’emergència.
e) Altres funcions que li siguin encomanades per la
conselleria competent en matèria de serveis socials.
3. Finançament

2. Això no obstant, s’introdueixen les especificitats
procedimentals següents respecte de les previsions generals per
a la tramitació de reglaments:
a) S’han de sotmetre a la consideració de la Conferència
Sectorial en matèria de serveis socials.
b) Es requereix l’informe dels consells insulars i de les
altres administracions territorials de les Illes Balears que serà
emès pels respectius plenaris.
c) Es requereix l’informe del Consell Superior de Serveis
Socials de les Illes Balears.
d) Serà sotmès a informació pública, per un període d’un
mes, l’obertura del qual s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
TÍTOL III
DELS ÒRGANS RECTORS, DE LA PARTICIPACIÓ
SOCIAL, DEL VOLUNTARIAT I DE LA GESTIÓ
Capítol I
Òrgans rectors del sistema i de participació social
Article 54
L’Institut Balear d’Afers Socials
1. Naturalesa jurídica de l’Institut Balear d’Afers Socials
L’Institut Balear d’Afers Socials exerceix al territori de les
Illes Balears la gestió de les prestacions i dels serveis en
matèria de serveis socials que siguin competència de
l’administració autonòmica.
L’Institut Balear d’Afers Socials té personalitat jurídica
pròpia i gaudeix de capacitat plena d’obrar en els termes
establerts per la normativa que li sigui aplicable.
L’Institut Balear d’Afers Socials està adscrit a la conselleria
competent en matèria de serveis socials i actua sobre la direcció
i la tutela d’aquest.

L’Institut Balear d’Afers Socials es finança:
a) Amb els recursos que la seguretat social afecta per a les
seves prestacions econòmiques.
b) Amb les consignacions pressupostàries del Govern de les
Illes Balears.
c) Amb les subvencions, donacions i qualsevol altra
aportació d’entitats públiques i persones privades.

Article 55
Consell Superior de Serveis Socials de les Illes Balears
El Consell Superior de Serveis Socials de les Illes Balears
és l’òrgan consultiu i de participació social a l’àmbit de les Illes
Balears en matèria dels continguts recollits a la present llei.
Està constituït pels representants del Govern de les Illes
Balears, dels consells insulars, dels ajuntaments, de les
associacions d’usuaris, de les entitats que colAlaborin en la
gestió de serveis socials, de les associacions professionals que
treballin en el sector de serveis socials i les organitzacions
sindicats i empresarials.
La composició, l’organització i el funcionament del Consell
Superior de Serveis Socials es determinarà reglamentàriament
pel Govern de les Illes Balears.
Article 56
Funcions del Consell Superior de Serveis Socials
Les funcions del Consell Superior de Serveis Socials de les
Illes Balears són les següents:

2. Funcions

1. Assessorar i elevar propostes al Govern de les Illes Balears
en matèria de planificació, ordenació i coordinació de la
política de serveis socials a les Illes Balears.

Són funcions de l’Institut Balear d’Afers Socials les
següents:

2. Emetre dictàmens i resolucions en relació amb fenòmens i
problemàtiques relacionats amb els serveis socials.
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3. Proposar criteris i prioritats per a l’elaboració del pressupost
del Govern de les Illes Balears.
4. Qualsevol altra que se li atribueixi reglamentàriament.
Article 57
Consells sectorials
1. Els consells sectorials són òrgans participatius on hi són
presents les entitats socials sense ànim de lucre més
representatives de cadascun dels sectors d’atenció definits a
l’article 23 de la present llei, l’administració de les Illes
Balears, els consells insulars, els ajuntaments i les
mancomunitats.
2. Les seves funcions són de canalitzar la participació
d’aquestes entitats i institucions en el seguiment de les
actuacions de l’administració autonòmica en cadascun dels
sectors d’atenció.
3. Els consells sectorials han de valorar els plans sectorials
corresponents, si bé la seva valoració és preceptiva, no és
vinculant.
4. El Govern de les Illes Balears regularà per via reglamentària
la composició, la periodicitat i les funcions específiques de
cada consell sectorial.
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Per obtenir el reconeixement efectiu, amb les conseqüències
que desenvoluparà l’article següent, les entitats privades, tant
les que persegueixen ànim de lucre com les que no, hauran de
ser inscrites en el Registre de Serveis Socials contemplats a la
present llei.
Article 61
Participació en la prestació de serveis del sistema públic de
serveis socials
Les entitats sense ànim de lucre podran formar part del
Consell Superior de Serveis Socials o d’altres òrgans consultius
i assessors, amb la proporció representativa i forma d’actuació
que serà definida per via reglamentària.
Article 62
Del voluntariat social
S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats,
desenvolupades a l’àmbit de les Illes Balears, dirigides a la
satisfacció de l’interès general, desenvolupades per persones
físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una
relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altre tipus
de relació retribuïda o derivada d’una obligació jurídica i, a
més reuneixin els següents requisits:
a) Que tenguin un caràcter altruista i solidari.

Article 58
Consells insulars de serveis socials

b) Que la seva realització sigui voluntària i lliure, sense que
tenguin una causa d’obligació personal o deure.

A l’àmbit territorial de cada consell insular es crearà com
a òrgan consultiu i de participació un consell de serveis socials
on estaran representats el consell insular propi, la conselleria
del Govern de les Illes Balears competent en matèria de serveis
socials, els ajuntaments, les entitats i associacions relacionades
amb el sector de serveis socials i les organitzacions sindicals i
empresarials.

c) Que es realitzin sense contraprestació econòmica o que
aquesta es limiti al reemborsament de les despeses que
l’activitat realitzada origini.

La composició, l’organització, el funcionament i les seves
funcions seran establertes reglamentàriament per cada consell
insular.

e) Que l’activitat de voluntariat tengui funcions
complementàries a les desenvolupades per les administracions
públiques competents i, en cap cas, no podrà substituir el
treball remunerat.

Article 59
Consells municipals de serveis socials
Cada ajuntament o mancomunitat de municipis podrà
constituir el seu consell de serveis socials del seu àmbit
territorial. La composició, l’organització, el funcionament i les
seves funcions seran establerts pels mateixos ajuntaments o
mancomunitats, adaptats a les competències corresponents als
ajuntaments segons el que determina aquesta llei.

d) Que es desenvolupin dins el marc d’una organització
pública o privada i en funció de programes o projectes concrets
a favor de la societat i de la persona.

Article 63
Competències administratives en matèria de voluntariat
El sistema públic de serveis socials i els seus òrgans rectors
es regeix per les disposicions del Govern de les Illes Balears en
matèria de voluntariat. En aquesta mateixa normativa es
detallen les competències del Govern de les Illes Balears, els
consells insulars i els ajuntaments així com les mesures de
coordinació interadministrativa.

En els municipis de més de 20.000 habitants s’haurà de
crear obligatòriament el Consell Municipal de Serveis Socials.

Capítol III
De la gestió dels serveis socials

Capítol II
De la iniciativa social i el voluntariat
Article 60
Reconeixement
Es reconeix el paper colAlaborador de les entitats privades
dedicades a la gestió de serveis socials.

Secció prim era
Concerts
Article 64
Concerts
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Les administracions públiques de les Illes Balears, a l’àmbit
de les seves respectives competències, podran establir concerts
per a la prestació de serveis socials amb la iniciativa social,
sempre que no es vulnerin els principis i les línies generals
d’actuació establertes a la present llei.
Article 65
Condicions per accedir als concerts
Les entitats dedicades a la prestació de serveis socials per
poder concertar amb les administracions públiques han d’estar
prèviament autoritzats per l’administració competent. Així
mateix, els centres i serveis objecte de la concertació hauran
d’estar autoritzats i registrats. S’establiran reglamentàriament
els requisits i les condicions bàsiques aplicables a l’autorització
que garanteixin la qualitat adequada en la prestació dels
serveis.
Les administracions públiques concertants fixaran els requisits
i les condicions materials i econòmiques a què s’han d’ajustar
els concerts que s’estableixin, així com els mecanismes per al
seu control i avaluació, d’acord amb l’establert a la present llei.
En tot cas, els criteris d’accés als serveis concertats sempre
estaran definits per l’administració pública corresponent.
Article 66
Prioritat en els concerts
Tendran preferència en la concertació amb les
administracions públiques a l’àmbit dels serveis socials, sobre
la base d’anàlogues condicions, les entitats que tenguin caràcter
no lucratiu.
Secció segona
Convenis
Article 67
Convenis
Les administracions públiques de les Illes Balears, a l’àmbit
de les seves respectives competències, podran establir convenis
amb entitats públiques o privades per a la prestació de serveis
socials, d’acord amb allò que es disposa a la normativa
específica aplicable.
Article 68
Objecte dels convenis
Els convenis als quals fa referència l’article anterior tendran
com a objecte la prestació dels serveis socials regulats en
aquesta llei. Per decret del Consell de Govern es regularà el
marc que haurà d’inspirar el contingut i les condicions dels
convenis, així com els procediments per a la seva formalització.
Secció tercera
Subvencions
Article 69
Objecte de les subvencions
En el marc de la planificació del Sistema Públic de Serveis
Socials, les administracions públiques de les Illes Balears
podran subvencionar les entitats sense afany de guany. Tendran
prioritat els programes i serveis que estiguin contemplats als

plans sectorials. Només se subvencionaran programes d’entitats
socials sense ànim de guany que no estiguin prevists als plans
sectorials si aquests responen als objectius generals
contemplats als mencionats plats.
Article 70
Condicions de les subvencions
Les subvencions es concediran d’acord amb els criteris de
publicitat, concurrència i objectivitat, i la seva gestió per les
entitats destinatàries estarà sotmesa al control de les
administracions públiques de conformitat amb l’establert a la
normativa vigent en matèria de subvencions a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
TÍTOL IV
FINANÇAM ENT DELS SERVEIS SOCIALS
Capítol I
Disposicions generals
Article 71
Del finançament en general
1. El Sistema Públic de Serveis Socials es finançarà amb càrrec
als pressuposts de les administracions públiques competents. A
tal efecte, seran reflectits de forma diferenciada els capítols
d’ingressos i de despeses destinats a serveis socials, en els
pressuposts generals de cada administració.
2. La comunitat autònoma de les Illes Balears podrà fixar les
compensacions econòmiques adients pel manteniment dels
serveis.
En cap cas, la qualitat del servei, així com la prioritat i/o la
urgència en l’atenció, vendrà condicionada per la participació
econòmica de l’usuari.
Podran establir-se formes de contribució econòmica
d’aquells usuaris que, sense tenir recursos disponibles al
corrent, siguin titulars d’un patrimoni susceptible de ser afectat
a les despeses derivades de la prestació, o a través de persones
obligades a prestar aliments, establint en el cas que procedeixi
les garanties necessàries.
3. Cadascuna de les administracions públiques de les Illes
Balears consignarà anualment en els seus pressuposts generals
les partides destinades a fer front a les despeses que es derivin
de l’exercici de les competències que se li atribueixen en la
present llei. La consignació pressupostària anual en aquesta
matèria significarà com a mínim el 6% dels seus pressuposts
generals.
Article 72
Finançament de les prestacions bàsiques
El Sistema Públic de Serveis Socials es finançarà amb
càrrec a:
a) Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
b) Els pressuposts generals dels consells insulars.
c) Els pressuposts dels ajuntaments.
d) Els pressuposts de les mancomunitats.
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e) Les contraprestacions econòmiques de les persones
usuàries, si escau.
f) Qualsevol altra aportació econòmica que es pugui
produir.
Capítol II
Finançament dels serveis socials d’atenció primària
Article 73
Prestacions bàsiques
1. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments finançaran conjuntament els serveis socials
d’atenció primària, d’acord amb els criteris establerts a la
present llei i en funció de les disponibilitats pressupostàries en
els corresponents pressuposts de cada entitat.
2. El finançament de les prestacions bàsiques d’atenció
primària s’articularà, fonamentalment, mitjançant tres línies
específiques d’actuació:
a) El Servei d’ajuda a domicili.
b) El Pla concertat de prestacions bàsiques.
c) La renda mínima d’inserció i els programes d’inserció
sociolaboral.
3. El finançament aportat pels ajuntaments en les línies a què es
refereixen els punts a) i b) anteriors, haurà de ser, com a mínim,
la mateixa quantia que l’aportació agregada de les
administracions estatal i autonòmica.
4. La prestació econòmica de la renda mínima d’inserció serà
finançada per l’administració autonòmica, i els programes
d’inserció social i laboral seran finançats en un 75% per
l’administració autonòmica i en un 25% pels consells insulars.
5. Els consells insulars assumiran el finançament dels serveis
supramunicipals, aportant, com a mínim, la mateixa quantia que
rebin de la comunitat autònoma.
Article 74
Criteris de distribució pressupostària
Els criteris de distribució pressupostària es defineixen al
mapa de cobertura, que té en compte el nombre d’habitants,
una assignació fixa per habitant i un percentatge del cost de
manteniment, a més dels criteris que es considerin més adients.
El mapa de cobertura s’ha d’aprovar pel Consell Superior de
Serveis Socials i s’ha de publicar anualment en forma d’ordre
del conseller competent en la matèria de serveis socials dins el
primer quadrimestre de l’any.
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2. El mapa de cobertura a què es refereix l’article 74 de la
present llei determinarà els percentatges de finançament de les
diferents línies d’actuació.
3. Els consells insulars i els ajuntaments podran desenvolupar
amb finançament propi les prestacions i els programes
complementaris destinats a la població del seu àmbit territorial.
4. La distribució de l’aportació del Govern de les Illes Balears
s’articularà mitjançant convenis amb els consells insulars i
cadascun dels ajuntaments per desenvolupar els serveis socials
d’atenció primària. Els convenis seran revisables anualment i
emmarcats dins el Pla municipal de serveis socials, al qual es
reflectiran els mínims a garantir, els compromisos de
finançament establerts, els terminis de cobertura, els òrgans i
els criteris de seguiment i valoració del Pla.
Capítol III
Finançament dels serveis socials específics
Article 76
Equiparació financera de la comunitat autònoma
El desenvolupament dels serveis socials específics inclosos
a plans nacionals es nodrirà d’una quantitat equivalent per part
de l’Administració General de l’Estat i pel Govern de les Illes
Balears.
Article 77
Línies de finançament
1. Els consells insulars finançaran amb càrrec als seus
pressuposts els serveis socials específics.
Els consells insulars fixaran anualment en els seus
pressuposts el cost total dels serveis socials específics.
2. El desenvolupament dels serveis socials específics estarà
sotmès a la planificació general del Govern de les Illes Balears
i a la programació de cadascun dels consells insulars.
3. Els ajuntaments podran, en el marc de la planificació
municipal, crear, mantenir i desenvolupar serveis socials
específics i residencials orientats a satisfer les necessitats
socials de la seva població. Es podran establir convenis amb els
consells insulars i amb el Govern de les Illes Balears per a
finançar-los conjuntament.
4. La comunitat autònoma de les Illes Balears podrà contribuir
en el finançament dels serveis socials especialitzats mitjançant
les lleis de transferències i els plans sectorials.

Article 75
Objecte del finançament de la comunitat autònoma

Article 78
Reserva de sòl públic

1. L’objecte del finançament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears es regularà per ordre del conseller competent en
matèria de serveis socials. En tot cas, i en base al que estableix
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, s’establiran diferències entre els
municipis de menys de 20.000 habitants i els de més població.

Per a la creació de centres de serveis socials, centres
d’atenció diürna i centres residencials, els ajuntaments
colAlaboraran aportant solars, edificis i sòl suficient per prestar
els serveis en condicions de qualitat. La comunitat autònoma de
les Illes Balears contribuirà a la construcció, la reforma i
l’equipament dels centres en base al previst en la seva
planificació i en funció de les disponibilitats pressupostàries
existents en les corresponents lleis de pressuposts generals.
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TÍTOL V
DE LA QUALITAT I EL CONTROL DELS SERVEIS
SOCIALS
Capítol I
Qualitat dels serveis socials
Article 79
Qualitat dels serveis
A l’objecte de garantir l’adequada prestació dels serveis
socials, la conselleria competent en matèria de serveis socials
elaborarà els estàndards de qualitat i la seva adequació
permanent, amb la finalitat que la seva aplicació permeti que
tots els centres i serveis, tant públics com privats, proporcionin
la necessària qualitat d’atenció als usuaris.
Article 80
Acreditació
Els centres i serveis privats que proporcionin un nivell de
q u a l i t a t d ’a te n c ió a ls u s u a r i s , q u e s ’ e s t a b l i r à
reglamentàriament, seran reconeguts com a centres i serveis
acreditats per la conselleria competent en matèria de serveis
socials i seran preferents en el règim de concerts de serveis
socials.
Capítol II
Control dels serveis socials
Article 81
Autorització administrativa
La prestació de serveis socials està subjecta a control
administratiu; per tant, per realitzar les seves activitats, les
entitats prestadores de serveis socials, tant les que pertanyen a
les diferents administracions públiques com les de titularitat
privada, i siguin de la tipologia que siguin, com també els
centres i els serveis dependent d’elles, hauran de disposar de
l’autorització administrativa corresponent d’acord amb els
requisits i les condicions generals que reglamentàriament es
determinin, així com amb la normativa específica que pugui
aprovar-se per a les diferents classes de serveis socials.
L’autorització dels centres de serveis socials constarà de dos
procediments independents, amb objectes i resolucions de
contingut diferent. El primer procediment acabarà amb la
concessió de l’autorització prèvia corresponent, que té per
objecte comprovar l’adequació del projecte presentat als
requisits materials i funcionals que li corresponen en funció de
la seva tipologia. Aquesta autorització no suposarà el permís
per a l’inici de les activitats, que s’obtendrà amb la concessió
de l’autorització definitiva corresponent.
L’autorització dels serveis de serveis socials constarà d’un
procediment únic, finalitzat el qual es permetrà l’inici de
funcionament del servei.
Article 82
Registres de serveis socials
1. Registre central de Serveis Socials. En aquest registre
s’inscriuran obligatòriament totes les entitats d’àmbit
suprainsular que desenvolupin activitats dins el camp dels

serveis socials i al territori de les Illes Balears, tant les que
pertanyen a les diferents administracions públiques com les de
titularitat privada, així com els centres i serveis dependents
d’elles que prèviament hagin obtingut la corresponent
autorització administrativa.
2. Registres insulars de Serveis Socials. En aquests registres
s’inscriuran obligatòriament totes les entitats d’àmbit insular
que desenvolupin activitats dins el camp dels serveis socials al
territori de cada illa, tant les que pertanyen a les diferents
administracions públiques com les de titularitat privada, així
com els centres i serveis dependents d’elles que prèviament
hagin obtingut la corresponent autorització administrativa.
1. La inscripció, tant en el Registre central de Serveis Socials
com en els registres insulars de Serveis Socials és una condició
prèvia i necessària perquè les entitats puguin iniciar les seves
activitats, solAlicitar les perceptives autoritzacions dels centres
i serveis dels quals siguin titulars, a més d’un requisit
imprescindible per poder accedir a qualsevol tipus d’ajudes o
subvencions, signar convenis de colAlaboració, o concerts amb
les administracions públiques.
2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars es
comunicaran recíprocament i de manera instantània, qualsevol
anotació que els mateixos efectuïn en el seu corresponent
registre.
3. Reglamentàriament es determinaran els procediments
d’inscripció i cancel Alació, així com l’estructura interna i els
sistemes d’intercomunicació i coordinació informàtica entre els
registres regulats en el present article.
TÍTOL VI
DE LA FUNCIÓ INSPECTORA I SANCIONADORA
EN M ATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
Capítol I
Funció inspectora en matèria de serveis socials
Secció prim era
Principis generals
Article 83
Funcions bàsiques
1. Correspon a les unitats i als serveis que tenguin atribuïdes les
competències d’inspecció vetllar pel compliment de la
normativa vigent en matèria de serveis socials, per tal de:
a) Garantir els drets dels usuaris dels serveis socials.
b) Assegurar la qualitat de les prestacions mitjançant la
verificació del compliment de les condicions funcionals i
materials i de les activitats de les entitats, dels centres i dels
serveis, així com el compliment de la normativa en matèria
d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
c) Supervisió i garantir els destí i l’adequada utilització dels
fons públics concedits a les persones físiques o jurídiques i a
les entitats públiques o privades que actuen en l’àmbit dels
serveis socials.
2. Així mateix, han d’assumir les funcions següents:

BOPIB núm. 61 - 5 de novembre del 2004
a) Assessorar i informar les entitats i els usuaris de serveis
socials i/o els seus representants legals, sobre els seus drets i
deures.
b) Col Alaborar amb els òrgans i les entitats competents en
matèria de serveis socials dels diferents àmbits territorials,
mitjançant l’elaboració d’informes o l’aportació de dades, per
tal de millorar la regulació, la planificació o la gestió dels
serveis socials.
Article 84
Competències administratives
1. Correspondrà als consells insulars, dins els seus respectius
àmbits territorials, l’exercici de la funció inspectora per tal de
garantir l’adequat compliment de les disposicions legals i
reglamentàries ordenadores dels serveis socials.
2. L’exercici de les competències relatives a la funció
inspectora podrà ser delegat, mitjançant la norma corresponent,
als municipis de més de vint mil habitants, tot establint
fórmules eficaces de colAlaboració i coordinació entre les
administracions.
Secció segona
Exercici de la funció inspectora
Article 85
El personal inspector
1. La inspecció haurà de ser exercida per funcionaris
degudament acreditats, que ocupin llocs de feina que comportin
l’exercici de funcions d’inspecció i que estiguin adscrits a
òrgans administratius que en tenguin atribuïda la competència.
2. El personal inspector haurà de posseir els coneixements i la
titulació adequats per a la realització eficaç de les comeses que
té assignades, en els termes que reglamentàriament es
determinin.
3. El personal inspector serà incompatible amb la gestió, la
propietat o altres formes de titularitat o participació econòmica
els seus membres, en la mesura que afectin els centres o serveis
que s’inspeccionin.
Article 86
Principis bàsics
1. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector té
la consideració d’agent de l’autoritat i podrà solAlicitar la
colAlaboració d’altres autoritats o de funcionaris quan sigui
necessari per al desenvolupament de la seva activitat.
2. Els funcionaris dels serveis d’inspecció seran proveïts d’un
document acreditatiu de la seva condició, que hauran d’exhibir
en l’exercici de les seves taques.
3. Els titulars, responsables o gestors d’entitats, de serveis o de
centres de serveis socials tenen el deure de colAlaborar amb el
personal inspector i facilitar-li l’exercici de les comeses que té
assignades. En particular, són obligats a facilitar l’examen dels
documents, dels llibres i de les dades estadístiques i el suport
informàtic que siguin perceptius reglamentàriamenrt, així com
a subministrar tota la informació necessària per conèixer el
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compliment de la normativa vigent en matèria de serveis
socials.
4. Per tal de garantir els drets de les persones usuàries, el
personal inspector és facultat per accedir lliurement en
qualsevol moment, després d’identificar-se, i sense necessitat
de notificació prèvia, a totes les entitats, serveis i centres de
serveis socials subjectes a les prescripcions d’aquesta llei, així
com per efectuar tota mena de comprovacions materials, de
qualitat i comptables. El personal inspector també podrà
accedir a tots els espais de les entitats, els serveis o els centres
de serveis socials, entrevistar-se particularment amb les
persones usuàries o els seus representants legals i realitzar les
actuacions que siguin necessàries per complir les funcions
assignades.
Article 87
Deures dels inspectors
1. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector ha
d’observar el deure de respecte i consideració degut als
interessats i al públic en general i ha de prendre les mesures
necessàries per a la protecció de la intimitat de les persones.
2. Si la inspecció té coneixement de fets que poden constituir
o ser indici de delicte, falta o infracció administrativa d’altres
àmbits competencials, té l’obligació de comunicar-ho a
l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’òrgan administratiu
competent.
Article 88
Les actes de la inspecció
1. De cada actuació inspectora, i una vegada efectuades les
comprovacions i investigacions oportunes, se n’ha d’estendre
una acta en què es faran constar, com a mínim, les dades
següents:
a) El lloc, la data i l’hora de les actuacions.
b) La identificació de la persona que realitza la inspecció.
c) La identificació de l’entitat, del servei o del centre de
serveis socials inspeccionat, així com de la persona davant qui
s’efectua la inspecció.
d) La descripció dels fets, de les manifestacions i de les
circumstàncies que es considerin rellevants i, en tot cas, dels
que puguin ser demostratius de la comissió d’una infracció. En
aquest darrer cas, s’indicaran les disposicions i els preceptes
suposadament infringits.
e) La documentació o els elements de judici que
s’incorporen a l’acta o que es recullen per part del personal
inspector.
f) La conformitat o disconformitat de la persona davant qui
s’efectua la inspecció respecte del contingut de l’acta.
2. La inspecció s’haurà d’efectuar, sempre que sigui possible,
en presència de la persona titular o responsable de l’entitat, del
servei o del centre de serveis socials inspeccionat, a la qual
s’haurà de solAlicitar la signatura de l’acta. Es deixarà
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constància de la negativa a signar, i de l’acta estesa se li donarà
una còpia.
3. No obstant el que disposa el punt anterior, l’inspector actuant
podrà mantenir, amb caràcter reservat i sense la presència de la
persona que hagi de signar l’acta, les entrevistes que consideri
oportunes amb els usuaris i el personal dels centres o dels
serveis inspeccionats.
4. Els fets constatats directament pel personal inspector que es
formalitzin en una acta, amb observança dels requisits
establerts en aquest article, es presumeixen certs i tenen valor
probatori sense perjudici de les proves que puguin assenyalar
o aportar els interessats en defensa dels seus drets o interessos.

usuaris, l’inspector actuant els reflectirà a l’acta, proposant a
l’òrgan competent de l’administració que exerceix la funció
inspectora l’adopció de les mesures cautelars o de precaució
corresponents.
2. En qualsevol cas, l’inspector podrà ordenar als titulars o
responsables dels centres de serveis socials l’adopció de les
mesures provisionals que raonablement siguin imprescindibles
per salvaguardar la salut i la seguretat dels usuaris, que hauran
de ser confirmades o rectificades per l’òrgan competent de
l’administració que exerceix la funció inspectora.

Article 89
Actes d’advertiment
1. Quan els fets detectats consisteixin en deficiències o
incompliments de la normativa vigent dels quals no es puguin
derivar danys o perjudicis per als usuaris, els inspectors podran
formular l’assessorament o els advertiments necessaris.
2. En aquest cas, se substituirà l’acta a què es refereix l’article
88 d’aquesta llei per una acta d’advertiment en què es deixarà
constància que:
a) Les deficiències o els incompliments de la normativa
detectats.
b) L’assessorament o els advertiments formulats.
c) Les actuacions necessàries per a l’esmena de les
deficiències, així com el termini en què hauran de dur-se a
terme.
Article 90
Actes de requeriment a les entitats públiques
1. Quan el centre o el servei inspeccionat sigui de titularitat
pública, l’inspector actuant inclourà en l’acta corresponent un
requeriment formal d’esmena de deficiències o d’adequació a
la legalitat, que haurà de ser confirmat per l’òrgan competent
de l’administració que exerceix la funció inspectora, el qual ho
comunicarà a l’entitat pública titular del centre o del servei en
el termini de quinze dies.
2. No es podrà acordar la iniciació del procediment
sancionador contra una entitat pública fins que s’hagin
comprovat les circumstàncies següents:
a) La recepció del requeriment per l’administració titular
del centre o servei.
b) La manca d’execució de les actuacions requerides o la
inexistència o la insuficiència de les raons alAlegades per no
atendre el requeriment.
c) La finalització del termini fixat prèviament per donar
compliment al requeriment.
Article 91
Actes en cas de risc imminent
1. Si en el decurs de la inspecció s’aprecia raonablement
l’existència de risc imminent de danys o perjudicis greus per als

Capítol II
Funció sancionadora en matèria de serveis socials
Secció prim era
Règim d’infraccions
Article 92
Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives, que seran
sancionades per l’administració de les Illes Balears que tengui
atribuïda la competència, les accions i les omissions tipificades
en aquesta llei, sense perjudici de les contemplades en altres
lleis especials.
2. Les infraccions establertes a la present llei es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.
Article 93
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1. No subministrar a l’administració competent la informació
necessària quan la seva comunicació sigui obligatòria.
2. No mantenir actualitzat o correctament complimentat el
llibre de registre de persones usuàries o qualsevol altre
document exigible per la normativa vigent en matèria de serveis
socials.
3. Mantenir les dependències, les instalAlacions, el mobiliari i
altres elements dels centres o serveis amb deficiències en el seu
estat o funcionament que no afectin la salut o la seguretat de les
persones.
4. No adoptar les mesures d’higiene i neteja exigibles, sempre
que no constitueixi infracció greu.
5. Modificar la capacitat assistencial d’un centre o servei,
sempre que no constitueixi infracció greu.
6. Incomplir la normativa sobre publicitat dels i sobre preus,
sempre que no constitueixi infracció greu.
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7. Dificultar o entorpir l’exercici de la funció inspectora.
8. Dur a terme qualsevol acció o omissió negligent que suposi
la contravenció dels deures, de les condicions i de les
prohibicions establerts en la legislació ordenadora dels serveis
socials i que no estiguin tipificades expressament per aquesta
llei com a infraccions greus o molt greus, sempre que l’acció o
omissió no posi en perill la seguretat o la salut dels usuaris.
Article 94
Infraccions greus
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13. No adoptar les mesures d’higiene i de neteja sempre que
se’n derivi risc per a la integritat física o la salut de les persones
usuàries.
Article 95
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1. Conculcar la dignitat dels usuaris de serveis socials o
imposar condicions o càrregues humiliants per a l’accés o el
gaudi de les prestacions.

Són infraccions greus:
1. Ometre o prestar negligentment l’assistència sanitària o
farmacèutica que sigui exigible per als usuaris de serveis
socials.
2. Incomplir el deure de secret i de confidencialitat de les dades
sanitàries i personals dels usuaris de serveis socials, sempre que
no suposi una vulneració dels drets fonamentals d’aquests.
3. Incomplir de manera rellevant la normativa sobre l’admissió
d’usuaris als centres o serveis i sobre la documentació
individualitzada exigible en cada cas.
4. No disposar de llibre de registre d’usuaris ni de qualsevol
altra documentació exigible per la normativa vigent en matèria
de serveis socials.
5. Incomplir la normativa sobre infraestructures mínimes dels
centres o establiments, accessibilitat, mesures de seguretat i
protecció contra incendis, quan no constitueixi infracció molt
greu.
6. Modificar, sense autorització administrativa, la capacitat
assistencial d’un centre o servei en un 10%, en més o en menys,
de la registrada oficialment.
7. Traslladar un centre o servei sense haver-ne obtingut
l’autorització administrativa corresponent.
8. Incomplir la normativa específica sobre informació i
publicitat dels serveis, així com sobre el règim de preus,
determinada per als diversos serveis i centres de serveis socials
o incomplir greument el seu contingut.

2. Vulnerar el dret a la intimitat personal i els altres drets
fonamentals dels usuaris de serveis socials.
3. O metre o aplicar de manera negligent les prestacions de
caràcter tècnic, econòmic o assistencial que corresponguin a les
necessitats bàsiques de les persones usuàries de serveis socials
conformement a la finalitat del respectiu centre o servei,
sempre que es produeixi una lesió greu dels drets o dels
interessos legítims d’aquestes persones usuàries.
4. Generar voluntàriament o per negligència inexcusable
situacions de ris o de dany greu per a la integritat física o
psíquica o la salut de les persones usuàries de serveis socials.
5. Posar o mantenir en funcionament un centre, o prestar un
servei, sense haver-ne obtingut l’autorització administrativa
corresponent.
6. Cessar en les activitats d’atenció residencial dels centres, o
suspendre un servei, sense la prèvia autorització administrativa.
7. Incomplir de manera substancial la normativa sobre
infraestructures mínimes dels centres, accessibilitat, mesures de
seguretat i prevenció contra incendis.
8. Obstruir les taques dels serveis administratius d’inspecció
per impedir l’accés a les dependències dels centres, o sempre
que l’obstrucció es dugui a terme mitjançant resistència
reiterada, coacció, amenaces greus, violència o qualsevol altra
forma de pressió ilAlícita sobre els funcionaris actuants.

9. No disposar, en els centres en què sigui preceptiu, de
reglament de règim interior o incomplir greument el seu
contingut.

9. Dur a terme qualsevol acció o omissió negligent que suposi
la contravenció dels deures, les condicions i les prohibicions
establertes en la legislació ordenadora dels serveis socials i que
no estiguin tipificades expressament com a infraccions lleus o
greus per aquesta llei, sempre que l’acció o l’omissió posi en
perill greu la seguretat o la salut de les persones usuàries.

10. Aplicar els ajuts i les subvencions públics a finalitats
diferents de les que en justifiquen la concessió.

Article 96
Desenvolupament reglamentari

11. Obstruir l’exercici de la funció inspectora sense que hi
concorrin les circumstàncies que permetrien la qualificació de
la infracció com a molt greu.

El Govern de les Illes Balears podrà desenvolupar les
disposicions d’aquesta secció, sense introduir-hi noves
infraccions ni alterar la naturalesa de les que la llei preveu, per
tal d’identificar de manera més precisa les conductes
mereixedores de sanció tot respectant el nucli de cadascuna de
les definicions.

12. No disposar del personal que la normativa determini per a
cadascun dels serveis, així com incomplir la referent a la seva
qualificació i dedicació.

Sessió segona
Responsabilitat adm inistrativa
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Article 97
Els subjectes responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques titulars o gestores de les
entitats, dels centres o dels serveis que actuen en les àrees
d’intervenció assenyalades a la present llei.
2. Les infraccions tipificades a la present llei es poden produir
per l’actuació directa de les persones físiques i jurídiques
implicades, tant si actuen per si mateixes, com si ho fan en
forma conjunta o a través d’una altra persona interposada a la
qual facin servir com a instrument.
3. Tendran també la consideració de responsables:
a) Les persones que cooperin en la seva execució mitjançant
una acció o omissió sense la qual la infracció no s’hagués pogut
dur a terme.
b) Les persones físiques o jurídiques que gestionin o
explotin realment els serveis o els centres, les persones titulars
de la corresponent llicència o, si s’escau, els responsables de
l’entitat pública o privada titular del servei o centre quan
aquests incompleixin el deure essencial de prevenir la comissió
d’una de les infraccions tipificades en aquesta llei.
4. Les responsabilitats administratives derivades de la present
llei seran exigibles sense perjudici de les responsabilitats civils,
penals o laborals en què hagués pogut incórrer l’infractor amb
la seva actuació.
Secció tercera
Règim sancionador

b) En cas d’infraccions tipificades com a molt greus:
- Inhabilitació del director o del responsable del centre o del
servei per un període màxim de cinc anys.
- Tancament temporal, total o parcial, del servei o centre,
per un període màxim de tres anys o tancament definitiu del
servei o centre.
- Prohibició d’accedir al finançament públic per un període
comprès entre 3 i 5 anys.
- Revocació de l’habilitació concedida, amb baixa en el
registre de l’entitat titular.

Article 99
Graduació de les sancions
Per la graduació de les sancions es tendran en compte
especialment les circumstàncies següents:
1. La intencionalitat de l’infractor.
2. La reiteració de la conducta infractora i la reincidència.
3. Els perjudicis físics, morals i materials causats, així com la
naturalesa de la situació de risc generada o mantinguda en la
relació amb persones o béns.
4. La transcendència econòmica i social dels fets, així com el
nombre d’afectats per la conducta infractora.
5. L’incompliment dels advertiments i els requeriments
formulats pels serveis d’inspecció.

Article 98
Sancions

6. La reparació espontània dels danys causats o el compliment
espontani de la legalitat per part d’infractor, sempre que es
produeixi abans de la resolució del procediment sancionador.

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb la imposició
d’alguna de les següents sancions:

Article 100
Reincidència

- Apercebiment o advertència.
- Multa de 300 a 3.000 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb la imposició
d’una multa de 3.001 a 18.000 euros.

Imposada una sanció greu o molt greu en caràcter ferm,
s’entendrà per reincidència, als efectes d’aquesta llei, la
comissió d’una altra infracció del mateix grau en el termini
d’un any a comptar des de la fermesa de la resolució
administrativa.

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb imposició
d’una multa de 10.001 a 120.000 euros.

Article 101
Cancel Alació dels antecedents per sanció

4. En els casos d’infraccions greus i molt greus, i amb la
consideració prèvia dels elements de graduació prevists a
l’article 99 d’aquesta llei, es podran imposar com a sancions
accessòries les següents:

1. Les sancions fermes, a efectes d’antecedents, seran
cancelAlades, a solAlicitud de l’interessat, i en tot cas d’ofici, una
vegada transcorreguts els següents períodes de temps des del
seu total compliment o prescripció:

a) En cas d’infraccions tipificades com a greus:
- Prohibició d’accedir al finançament públic per un període
comprès entre 1 i 3 anys.
- Tancament temporal, total o parcial, dels servei o del
centre, amb apercebiment d’esmena de les deficiències que ho
exigiran, per un període màxim d’un 1 any, que es transformarà
en tancament definitiu, igualment total i parcial, en cas
d’incompliment.

a) Dos anys, en infraccions greus.
b) Cinc anys, en infraccions molt greus.
2. No tendrà efecte la cancelAlació si abans de transcórrer els
períodes citats a l’apartat anterior, s’incorre en una nova
infracció del mateix grau.
Article 102
Reconeixement voluntari de la responsabilitat
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El reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per
part de l’infractor, comunicat a l’administració competent
abans de la iniciació del procediment sancionador, o en
qualsevol moment de la seva tramitació, anterior a la
notificació de la proposta de resolució, reduirà en un 30% la
quantia de la multa que s’hagi d’imposar.
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pugui dictar-se, evitar el manteniment dels efectes de la
presumpta infracció o preservar els interessos generals.
2. L’audiència prèvia a l’interessat no serà preceptiva quan
l’adopció de les mesures de caràcter provisional respongui a
contingències d’extrema urgència i necessitat, que hauran de
ser acreditades pels òrgans que exerceixin la funció inspectora.
3. Les mesures provisionals, que hauran d’ajustar-se a la
intensitat, proporcionalitat i necessitats dels objectius que es
pretengui garantir en cada supòsit concret, consistiran en:

Article 103
M esures de tancament cautelar de centres i prohibició
d’activitats

a) Prestació de fiança fins a una quantia equivalent a
l’import mínim de la multa que hauria de correspondre per la
comissió de la presumpta infracció.

No tenen la consideració de sancions les resolucions que
disposin el tancament cautelar de centres i la prohibició
immediata d’activitats que no tenguin l’autorització
administrativa de l’òrgan competent en matèria de serveis
socials, sense perjudici que pugui ordenar-se la iniciació del
procediment sancionador.

b) Suspensió, total o parcial, del funcionament de
dependències i instalAlacions de centres, de la prestació de
serveis o de la realització d’activitats.

Secció quarta
Prescripció
Article 104
Prescripció
Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei
prescriuen en els terminis i d’acord amb les regles de còmput
que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Secció cinquena
Procedim ent sancionador
Article 105
Procediment aplicable
L’exercici de la potestat sancionadora en la matèria objecte
d’aquesta llei exigeix el procediment previst amb caràcter
general per l’administració de les Illes Balears en el Decret
14/94 de 10 de febrer, sense perjudici del que estableixen els
articles següents i les eventuals modificacions que estableixi el
Govern de les Illes Balears.
Article 106
Competències
L’òrgan competent per acordar la iniciació i la resolució
dels procediments sancionadors i per imposar les sancions
corresponents és l’autoritat de l’administració que tengui
atribuïdes, a l’àmbit territorial corresponent, l’exercici
d’aquestes funcions.
Article 107
M esures provisionals
1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent
podrà adoptar, mitjançant acord motivat i amb audiència prèvia
de l’interessat, les mesures de caràcter provisional que resulten
necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que

c) Suspensió de l’admissió de nous usuaris.
d) Altres mesures per evitar el manteniment dels efectes de
la presumpta infracció.
4. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades
durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de
part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes que suposin la
desaparició de les causes que motivaren la seva adopció o que
no pogueren ser tengudes en compte en el seu moment.
Article 108
ColAlaboració interadministrativa en l’exercici de la funció
sancionadora
1. Les administracions públiques radicades en les Illes Balears
proporcionaran a l’administració que, en el seu àmbit territorial
respectiu, tengui atribuïda la funció sancionadora, la informació
que disposin per a l’exercici d’aquesta funció i, especialment,
li comunicaran l’existència de qualsevol fet o circumstància de
risc o perill per als usuaris de serveis socials que faci exigible
alguna de les actuacions previstes en aquesta llei.
2. L’administració competent per a l’exercici de la funció
sancionadora comunicarà a les altres administracions públiques
de les Illes Balears les sancions imposades mitjançant resolució
administrativa ferma per infraccions comeses per entitats,
centres o serveis radicats en els seus àmbits territorials
respectius.
Article 109
Publicitat de les sancions
L’administració que tengui atribuïda la competència en
matèria sancionadora ordenarà anualment la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la relació de persones
físiques i jurídiques que hagin estat sancionades, dins el seu
àmbit territorial, d’acord amb aquesta llei per infraccions greus
i molt greus, amb l’única indicació de la naturalesa dels fets
comesos, sempre que la resolució sancionadora hagi esdevingut
ferma en via administrativa o judicial.
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recollir als serveis socials d’atenció primària. Aquest decret
definirà les pautes de recollida d’informació en consonància
amb els criteris establerts pel Ministeri de Treball i Afers
Socials, per tal d’assegurar una base estadística sòlida per a la
planificació. Aquest decret s’ha d’elaborar en el termini d’un
any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

TÍTOL VII
DE LA INSERCIÓ I PROM OCIÓ SOCIAL I LA
COORDINACIÓ AM B ALTRES SISTEM ES DE
PROTECCIÓ SOCIAL
Capítol I
De la inserció i promoció social
Article 110
Prioritat de la inserció i la promoció social
La inserció i la promoció social són eixos prioritaris en
l’actuació del sistema públic de serveis socials. La inserció dels
colAlectius que es troben en situació de risc i d’exclusió social,
així com la promoció social d’aquelles persones, famílies i
grups que inicien processos d’inserció s’han de caracteritzar
per la integralitat de les actuacions, el que suposa la intervenció
coordinada de distints departaments de les administracions
competents i d’altres sistemes de protecció social.
Capítol II
Coordinació amb altres sistemes de protecció social

Tercera
Actualització de la quantia de les multes
Es faculta el Consell de Govern de les Illes Balears per
actualitzar la quantia de les multes regulades a l’article 98 de la
present llei, d’acord amb l’índex de preus als consum.
Disposició transitòria
Fins que no es realitzi el desenvolupament reglamentari
previst a la present llei, restarà vigent el Decret 66/1999, de 4
de juny, pel qual s’aprova el Reglament regulador del Sistema
Balear de Serveis Socials.
Disposició derogatòria
Queden derogades expressament la Llei 9/1987, d’11 de
febrer, d’acció social, i la Llei 4/1999, de 31 de març,
reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions
d’igual o inferior rang que s’oposin a la present llei.

Article 111
Comissions de coordinació interdepartamental
Es crearan, per decret, que determinaran la seva composició
i les seves funcions, comissions de coordinació, que als efectes
d’aquesta llei s’entendran com estructures integrades pel
Sistema Públic de Serveis Socials i, en cada cas, per altre o
altres sistemes de protecció social. Entre d’altres, aquestes
comissions tendran la funció de ser òrgans consultius en
l’elaboració dels plans sectorials.

Disposicions finals
Primera
Desenvolupament reglamentari
S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears per
dictar quantes disposicions reglamentàries siguin necessàries
per a l’adequada aplicació de la present llei.
Segona
Entrada en vigor

Disposicions addicionals
Primera
Pla de formació dels professionals de serveis socials
El Govern de les Illes Balears desenvoluparà un pla de
formació específic per als professionals dels serveis socials on
es contemplin les necessitats formatives d’aquest colAlectiu,
possibilitant l’accés a aquest dels professionals de cadascuna de
les illes en igualtat de condicions. A les accions formatives que
es realitzin s’ha de facilitar l’accés dels treballadors de les
entitats socials sense ànim de lucre. El pla tendrà una
periodicitat anual. El primer pla s’ha de definir sis mesos
després de la publicació d’aquesta llei.
Segona
El sistema informatiu de serveis socials
El Govern de les Illes Balears elaborarà un decret de
regulació del sistema informatiu de serveis socials per tal
d’homogeneïtzar l’estructura informativa bàsica que s’ha de

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

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista interpel Ala el conseller
d'Educació i Cultura, sobre la normativa sobre educació infantil
0-3 anys.
Ateses les propostes normatives sobre educació infantil, el
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista interpel Ala l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura sobre la normativa sobre
educació infantil 0-3 anys.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 3999/04, relativa a
política turística. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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caràcter autonòmic i des del respecte a aquesta institució. Seria
bo pel país propiciar el major enteniment possible entre les
forces polítiques amb representació parlamentària, entorn del
model turístic. Seria bo poder transmetre a la ciutadania
confiança i seguretat en el camí que s'ha de recórrer en una
qüestió 'elevat interès general com és el turisme.
En canvi, dissortadament hi ha comportaments que van en
un sentit contrari al del rigor i la lleialtat. En el mateix ple del
passat dia 26, vàrem poder constatar, una vegada més, com per
part del Govern es va fet una utilització interessada i
inadequada de les xifres que ell mateix elabora.
Els mitjans de comunicació del dia següent al debat
destacaven, com argument del Govern, un augment de turistes
respecte de l'any 2002 superior al 17%, que aquest havia fet
públic en el mateix debat. Per contra, les estadístiques
elaborades pel CITTIB. organisme dependent de la mateixa
conselleria, encarregat d'elaborar les estadístiques oficials del
Govern de les Illes Balears en matèria de turisme, són ben
diferents. Indiquen que la variació de turistes arribats a les
Balears el 2003 respecte de l'any 2002 és del 6,6%, mentre que
l'any 2004 l'única dada oficial publicada, el dia del debat, era
la del mes d'agost, on es pot veure que els turistes arribats fins
a la data són un 1,7% menys que l'any anterior.
Així mateix, en el transcurs del ple, en la contestació a la
Pregunta RGE núm. 6636, formulada al Govern, i també en el
debat de la interpel Alació, es va poder comprovar que el
Govern, que havia assenyalat que per mantenir en bon estat el
litoral no és necessari un impost, en referència a l'ecotaxa,
utilitzava els recursos recaptats l'any 2003 per aquest impost
per dur a terme el Pla de neteja de platges.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
3999/04, relativa a política turística, la moció següent.
En el debat de la interpel Alació sobre política turística del
ple del passat dia 26 d'octubre, els grups parlamentaris varen
exposar la seva preocupació per la situació del sector turístic.
El mateix conseller parlava de "situació d'incertesa, situació de
dificultats que viu el mercat turístic".
Es va poder constar que si bé les xifres de turistes arribats
a Balears a finals d'any, fins i tot, podrien ser lleugerament
superiors a les dels arribats l'any anterior, la rendibilitat de les
empreses pot estar minvant i les xifres d'ocupació laboral en el
conjunt dels sectors d'hostalatge i restauració han disminuït els
mesos d'abril, maig, juny, juliol i agost del 23004.
Per altra part, s'observa també que, davant els canvis
accelerats que es produeixen en el món del turisme i les
repercussions que poden tenir a les Illes Balears, s'ha encetat un
intens debat social. La reconversió hotelera, el creixement
urbanístic, la generalització del "tot inclòs", entre d'altres, són
qüestions importants objecte d'aquest debat. És evident que la
reflexió profunda i rigorosa des de diferents àmbits és
necessària, però, en especial, des de l'àmbit de la política.
És necessari un debat entre les forces polítiques, el més
ample i profitós possible, fet des del reconeixement del
Parlament com a únic organisme de representació popular de

Per altra part, en el mateix debat de la interpel Alació, el
Govern reconegué que, durant l'actual legislatura, no s'havien
dut a terme campanyes de promoció turística directes
destinades als usuaris i que s'havia donat prioritat a les
campanyes amb els majoristes de viatges. Es constatà, també,
que el turisme individual i independent augmentava i que eren
necessàries actuacions per captar turisme d'aquest tipus.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears el màxim rigor en la utilització de les dades
estadístiques i pressupostàries en les seves compareixences i
comunicacions davant la cambra.
2. El Parlament de les Illes Balears destaca l'existència d'un
ampli debat social entorn al model turístic, i valora
positivament les aportacions que es fan des de sectors
empresarials, socials i ciutadans en aquest debat.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que un ampli
acord en matèria de turisme entre les forces polítiques amb
representació parlamentària, ajudaria a superar la preocupant
situació actual i donaria estabilitat i seguretat a les actuacions
futures del Govern de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a firmar un conveni amb Turespaña per tal de dur
a terme campanyes de promoció turística a Europa, dirigides
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especialment al segment de turisme individual i independent.
Igualment, insta el Govern de les Illes Balears que aporti els
recursos propis necessaris en aquest conveni perquè les
campanyes siguin exclusives per a Balears i diferenciades per
a cadascuna de les Illes.
Palma, a 29 d'octubre del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu
La portaveu:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

pla de desestacionalització turística. (Mesa de 3 de novembre
del 2004).
RGE núm. 6888/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6889/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6890/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 3 de
novembre del 2004).

Ordre de Publicació
RGE núm. 6781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a enquesta del Pla d'ajuda a la família. (Mesa
de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6784/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a enquesta entre els usuaris del tren.
(Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6832/04, de l'Hble. Sr. D iputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte d'enciclopèdia a Menorca.
(Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6833/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cost de l'ensenyament simultani de
llengües. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6834/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a trasllat d'institut. (Mesa de 3 de
novembre del 2004).
RGE núm. 6883/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
derivats des de Verge del Toro. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6884/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
derivats des de Manacor. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6885/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
derivats des de Can Misses. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6886/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
derivats des de Son Llàtzer. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6887/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

RGE núm. 6891/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6892/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 3 de
novembre del 2004).
RGE núm. 6893/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6894/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6895/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la IB3. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6896/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària d'IB3. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6897/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
d'IB3 amb FORTA. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6898/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gala
inaugural d'IB3. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6899/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incentius per als directius d'IB3. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6900/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòries del Govern central. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
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RGE núm. 6901/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conferència de presidents autonòmics. (Mesa de 3 de novembre
del 2004).
RGE núm. 6902/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sinistralitat laboral entre treballadors autònoms. (Mesa de 3
de novembre del 2004).
RGE núm. 6903/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fracàs
escolar. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6904/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
de salut de Maó. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

RGE núm. 6915/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àrees de
jocs infantils. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6916/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
electrodomèstics de baix consum. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6917/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a màquines
de Promotrot. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6918/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre
ludopaties amb els ingressos de Lototror i Promotrot. (Mesa de
3 de novembre del 2004).

RGE núm. 6905/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
centre de salut de Maó. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6906/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
localització i personal del centre de salut de Maó. (Mesa de 3
de novembre del 2004).
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Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

RGE núm. 6907/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borsí
d'interins. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

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.

RGE núm. 6908/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bons de
deute a l'estranger. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

Quina empresa ha realitzat l'enquesta telefònica que ha
servit de base per a l'elaboració del Pla d'ajuda a la família i
quin procediment s'ha seguit per contractar aquesta empresa?

RGE núm. 6909/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió
de bons de deute per garantir les inversions. (Mesa de 3 de
novembre del 2004).
RGE núm. 6910/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de lleis mitjançant la llei d'acompanyament. (Mesa
de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6911/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística a Menorca. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6912/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
entre el Govern i Caritas. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6913/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sinistralitat laboral. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha encomanat el Govern alguna enquesta entre els usuaris
del tren per saber el lloc exacte on es dirigeixen? En cas
afirmatiu, quina empresa o quin personal la realitza? En cas
afirmatiu, quan va començar i quan acabarà?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 6914/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
iniciatives legislatives populars. (Mesa de 3 de novembre del
2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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C)
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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina quantitat aporta, mitjançant la fórmula que sigui, la
Conselleria d'Educació i Cultura al projecte d'Enciclopèdia de
Menorca?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts derivats, des de l'Hospital de Manacor,
a l'hospital de referència (Son Dureta), per intervenció
quirúrgica, pes especialitat remitent, durant l'any 2003.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D)
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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

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

Quin cost es preveu que tenguin, a final del primer curs,
l'aplicació l'experiència pilot d'ensenyament simultani, en
castellà i català, a la mateixa aula?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.
Nombre de malalts derivats, des de l'Hospital de Can
Misses, a l'hospital de referència (Son Dureta), per intervenció
quirúrgica, pes especialitat remitent, durant l'any 2003.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

E)
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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina motivació tingué la Conselleria d'Educació i Cultura
per proposar i anunciar el trasllat de l'IES Josep Maria
Quadrado de Ciutadella a un nou edifici?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts derivats, des de l'Hospital de Son
Llàtzer, a l'hospital de referència (Son Dureta), per intervenció
quirúrgica, pes especialitat remitent, durant l'any 2003.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre de malalts derivats, des de l'Hospital Verge del
Toro, a l'hospital de referència (Son Dureta), per intervenció
quirúrgica, pes especialitat remitent, durant l'any 2003.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els projectes i el pressupost de cadascun,
presentats pels ajuntaments a la convocatòria del Pla de
desestacionalització turística?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses el mes d'agost del 2004.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes d'agost del 2004.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'Hospital Verge del Toro el mes d'agost del 2004.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Llàtzer el mes d'agost del 2004.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o
intervencions a l'Hospital de Son Dureta per personal del
centre, fora de l'horari laboral normal, "peonades", durant el
mes de juny del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'Hospital de Manacor el mes d'agost del 2004.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o
intervencions a l'Hospital de Son Dureta per personal del
centre, fora de l'horari laboral normal, "peonades", durant el
mes de juny del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears realitzar la gala
inaugural de la Ràdio i Televisió autonòmiques i què costarà
als ciutadans de les Illes Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que el pressupost
de Ràdio i Televisió autonòmiques sigui el triple del previst
inicialment, sense que encara no s'emeti cap programació?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 incentius econòmics pensa pagar la Ràdio i Televisió
autonòmiques als seus directius? En quins conceptes? Quins
directius se'n beneficiaran?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Dels 34,5 milions d'euros pressupostats per a la Ràdio i
Televisió autonòmiques, quants diners s'empraran en la
campanya publicitària de posada en marxa de les emissions?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Pensa el Govern de les Illes Balears continuar "plantant" al
Govern central en les convocatòries que realitza per tractar de
solucionar problemes dels ciutadans?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

T)
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 la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Quan pensa el Govern de les Illes Balears formalitzar
l'acord amb FORTA i què costarà als ciutadans de les Illes
Balears?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Pensa el Govern de les Illes B alears fer seguidisme
partidista en la Conferència de presidents autonòmics o, pel
contrari, aportarà idees i propostes positives per als ciutadans
de les Illes Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

U)
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 la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
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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.
Com valora el Govern de les Illes Balears que la nostra
comunitat autònoma durant els primers nou mesos del 2004
sigui la que tengui un major índex de sinistralitat laboral en
treballadors autònoms?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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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.
Quina localització i dotació de persona exactes tendrà el
nou centre de salut que el Govern de les Illes Balears es
comprometé a construir a Maó?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.

AE)
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.

Com valora el Govern de les Illes Balears que la nostra
comunitat sigui una de les que té un major fracàs escolar?

Quina justificació té el Govern de les Illes Balears per
convocar "un borsí d'interins" amb només quatre hores de
termini per presentar solAlicituds?

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa realitzar el Govern de les Illes Balears un nou
centre de salut de Maó?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

AF)
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 quin interès i amb quin venciment pensa el Govern de les
Illes Balears vendre bons de deute a l'estranger?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost tendrà el nou centre de salut de Maó que el
Govern de les Illes Balears es comprometé a construir?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears que amb l'emissió de
bons de deute a l'estranger garantirà totes les inversions del seu
pressupost del 2005?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes lleis pensa modificar el Govern de les Illes Balears
amb la denominada "llei d'acompanyament" als pressuposts de
la comunitat autònoma per al 2005? Especificau les lleis i
l'articulat.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el Govern de les Illes Balears el diferent tracte
que dóna en matèria de promoció turística a l'illa de Mallorca?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Dels 4.671 accidents laborals comptabilitzats pel Govern de
les Illes Balears des de gener fins a agost del 2004, quants han
succeït a Mallorca, quants a Menorca i quants a Eivissa i
Formentera?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears proposar alguna
iniciativa al Parlament per estimular les iniciatives legislatives
populars?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
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.
AJ)
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.
De les 1.600 persones que Caritas pensa atendre en funció
del conveni signat entre el Govern de les Illes Balears i el
Bisbat de Mallorca per valor de 2,6 milions d'euros, Quantes
resideixen a Mallorca, quantes a M enorca i quantes a Eivissa
i Formentera? En cas que l'esmentat conveni només es refereixi
a M allorca, pensa el Govern de les Illes Balears signar
convenis similars amb el Bisbat de M enorca i amb el d'Eivissa
i Formentera?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quins criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears per
instalAlar 28 àrees de jocs infantils adaptades als colAlegis de la
nostra comunitat?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dels 500.000 euros destinats pel Govern de les Illes Balears
per fomentar la compra d'electrodomèstics de baix consum,
quants corresponen a M allorca, quants a Menorca i quants a
Eivissa i Formentera?

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

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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AO)
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.
Quantes màquines per jugar a la Promotrot s'instalAlaran a
les Illes Balears? Especificau-ne la localització i la població.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dels 10.000 euros mensuals que, com a mínim, rebrà el
Govern de les Illes Balears per l'explotació dels jocs Lototrot
i Promotrot, quants en dedicarà a combatre les ludopaties, una
vegada descomptades les quantitats que destini a l'activitat del
trot?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 6991/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
de Can Misses. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6992/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge
realitzat per una delegació de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a Xina. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6993/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M.
Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moviment de passatgers al port de Sant Antoni d'Eivissa.
(Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6994/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expectatives
generades a la Conferència de presidents autonòmics. (Mesa
de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6995/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del vi per
part de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera. (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6996/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya de lluita contra els incendis d'aquest estiu passat.
(Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6997/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a facilitat de l'accés de persones amb discapacitat a
l'administració de la comunitat autònoma. (M esa de 3 de
novembre del 2004).
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6974/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a avaluació i millora de la qualitat
educativa. (Mesa de 3 de novembre del 2004).
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 6985/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a exposició pública del projecte de carretera EivissaSant Antoni. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

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

RGE núm. 6986/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conferència de presidents. (Mesa de 3 de novembre del
2004).

Quins criteris sobre avaluació i millora de la qualitat
educativa té la Conselleria d'Educació i Cultura?

RGE núm. 6987/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participació de les Illes Balears a l'Eurorregió. (Mesa de 3
de novembre del 2004).
RGE núm. 6988/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tercer terme del pressupost de funcionament dels centres
docents. (Mesa de 3 de novembre del 2004).

Palma, a 2 de novembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa el Govern tornar a posar a exposició pública el
projecte de carretera Eivissa-Sant Antoni, atesos els canvis que
s'hi han introduït?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa començar les reformes dels quiròfans de
l'Hospital de Can Misses?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el president del Govern de les Illes
Balears de la Conferència de presidents realitzada el passat 28
d'octubre?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Comerç, Indústria i
Energia del viatge realitzat per una delegació de la conselleria
a Xina per a la promoció exterior dels productes de les Illes
Balears?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el president del Govern de les Illes
Balears de la signatura de participació de les Illes Balears a
l'Eurorregió entre diferents regions europees?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 3 de novembre del 2004.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del moviment de passatgers al port de
Sant Antoni a l'illa d'Eivissa durant el darrer any?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot informar el conseller d'Educació i Cultura de la situació
en què es troba el pagament del tercer terme del pressupost de
funcionament d'enguany dels centres docents de les Illes
Balears?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern que s'han complert les expectatives
generades amb motiu de la Conferència de presidents
autonòmics celebrada fa pocs dies?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
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El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller de Comerç, Indústria i
Energia el fet que la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Mallorca, Eivissa i Formentera dugui a terme activitats de
promoció exterior del vi on només hi participen empreses de
l'illa de Mallorca?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient de la
campanya de lluita contra els incendis d'aquest estiu passat?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Interior per
tal de facilitar l'accés de persones amb discapacitat a
l'administració de la comunitat autònoma?
Palma, a 3 de novembre del 2004.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6867/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a curs de direcció hotelera a Eivissa, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6868/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cursos d'hostaleria a Eivissa, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6869/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Marratxí com a municipi de gran afluència turística, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 3 de
novembre del 2004).
RGE núm. 6870/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres comercials de Marratxí, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6871/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a declaració de zona de gran afluència turística per a la
propera temporada, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6872/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a criteris per a la declaració de zona de gran afluència
turística, a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de
3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6873/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a responsabilitat de la declaració de zona de gran afluència
turística, a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de
3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6874/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació de l'Institut de la Dona, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6875/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
supressió de passos a nivell, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 3 de novembre del 2004).
RGE núm. 6876/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infraestructures escolars, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6877/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis amb la FAPA, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6878/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mapa escolar, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del 2004).
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RGE núm. 6879/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificacions en normativa lingüística, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de
novembre del 2004).
RGE núm. 6880/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a normativa lingüística, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del
2004).

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quins criteris ha aplicat la Conselleria de Comerç per
declarar el municipi de Marratxí com a zona de gran afluència
turística?

RGE núm. 6881/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ratios, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del
2004).
RGE núm. 6882/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a escola de Sant Josep, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre del
2004).
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Per què hi ha centres comercials del municipi de Marratxí
que no són afectats per la declaració de zona de gran afluència
turística?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
En quina data pensa el conseller que s'implanti el curs de
direcció hotelera a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa amb els
mateixos criteris que regeixen el curs a Mallorca?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
La declaració de zona de gran afluència turística del
municipi de Marratxí, que té vigència fins el 30 d'octubre,
pensar repetir-la la propera temporada?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins cursos s'han realitzat a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa
des del gener del 2004 fins al setembre del 2004?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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considerada de gran afluència turística?
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines infraestructures escolars pensen desenvolupar
aquesta legislatura a Eivissa i Formentera?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Pensa la conselleria assumir la responsabilitat que tenien
fins ara els ajuntaments a l'hora de declarar una zona de gran
afluència turística?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol Alicitud de resposta oral davant la comissió
corresponent.
Pensa respectar els convenis signats amb la FAPA d'Eivissa
1 la signatura del conveni que permet el desenvolupament de
les activitats amb monitors per a totes les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
corresponent.
Quin ha estat el resultat de la investigació oberta per
l'Institut de la Dona referent a la contractació d'un subaltern a
l'ens públic Ràdio Televisió de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
corresponent.
Com pensa modificar el mapa escolar d'Eivissa i
Formentera?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

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

Quan té previst la consellera d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports presentar el Pla de supressió de passos a nivell de
la xarxa ferroviària de Mallorca?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
corresponent.
Quines modificacions a la normativa lingüística pensa dur
a terme?
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Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per a una reforma de la legislació educativa,
pel procediment d'urgència. (Mesa de 3 de novembre del
2004).

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 oral davant la comissió
corresponent.
Pensa la conselleria mantenir la normativa lingüística o
pensa modificar-la?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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 oral davant la comissió
corresponent.
Per què va decidir augmentar les ràtios en algunes escoles
sabent que aquesta decisió va en detriment de l'educació de
l'alumnat?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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 oral davant la comissió
corresponent.
Per què l'escola prevista al terme de Sant Josep, Eivissa, no
és prioritària en el mapa d'infraestructures del Govern, a pesar
que ha estat demandada des de fa temps per les APIMAS del
municipi i ajornada la seva execució per la nulAla disposició del
batlle a cedir els terrenys a l'anterior equip de govern?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 3 de novembre 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Així mateix, i d'acord amb el que es preveu als articles 95
i següents del Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa, atès que el Ministeri d'Educació ha solAlicitat
al Govern de les Illes Balears el seu pronunciament abans de
final d'any, per tal motiu resulta necessari, segons el parer
d'aquest grup parlamentari, un debat i un pronunciament
d'aquesta cambra sobre la qüestió abans de l'esmentat termini.
El Ple del Congrés dels Diputats aprovà, el desembre del
2002, i després de nou mesos de debat, la Llei Orgànica de
qualitat de l'educació (LOCE).
Es tractava d'una llei àmpliament consensuada, que
comptava amb l'informe favorable del Consell Escolar de
l'Estat i del Consell de l'Estat, i amb el suport de mes de
quaranta organitzacions de tot l'Estat espanyol, com ara
sindicats, associacions de pares i mares, entitats de gestió i
organismes professionals.
La llei naixia amb l'esperit, entre d'altres coses, de prevenir
i combatre el fracàs escolar, elevar el nivell de formació i de
coneixements dels alumnes, fomentar la cultura de l'esforç i de
l'avaluació i millorar les condicions per al desenvolupament de
la funció docent.
El canvi de govern que es produí el 2004 comportà la
paralització d'aquesta llei, mitjançant el Reial Decret
1318/2004, de 28 de maig, que entre altres coses diu: " ... fa
aconsellable de no forçar l'aplicació de determinats aspectes de
la llei (...) serà possible d'obrir un període de reflexió (...)".
Aquests arguments ja contradiuen per si mateixos l'ampli
consens que havia tengut l'aprovació de la LOCE, al qual ja
havíem fet referència.
Atès que ni tan sols no havia tingut temps de posar-se en
marxa, com tampoc de fer-ne el desplegament normatiu
corresponent, i vistes les esperances que la societat havia posat
en aquesta reforma del sistema educatiu, el Grup Popular ha
estimat oportú que les consideracions i conclusions extretes
després d'una atenta lectura i estudi de les propostes del
document Una educación de calidad para todos y entre todos,
proporcionat per l'actual govern estatal, puguin ser debatudes
per la resta de forces polítiques i per la societat en general, i
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intentar aconseguir aquell ampli consens que obtingué el
projecte de llei de la LOCE i que mitjançant el seu parlament
l'opinió de les Illes Balears sigui escoltada i tinguda en compte.
Tot això, amb independència del resultat que pugui
esdevenir de la substanciació del recurs interposat en contra de
la paralització de la LOCE i del convenciment ple que el millor
per a la comunitat educativa hagués estat el manteniment d'una
llei a la qual ni tan sols no es va permetre de demostrar-ne la
validesa i l'eficàcia.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i defensar els següents criteris davant el
Govern d'Espanya en les negociacions que es mantenguin en
relació amb la reforma de la legislació educativa estatal:
1. L'educació infantil de 0 a 3 anys no es pot tractar
merament des de l'aspecte educatiu, sinó que, a més, en
consideració a la societat, a la família i a la igualtat de la dona,
ha de contemplar el seu aspecte assistencial, evitant així un
conflicte de competències. No hem de perdre de vista que es
tracta d'una etapa de l'educació infantil que té un caràcter
voluntari, les competències de la qual corresponent a les
comunitats autònomes.
2. Dins el marc de les necessitats de la societat actual, que
reclama unes mesures adaptades a la realitat sociocultural de
cada centre, s'han dissenyat els anomenats itineraris educatius.
Es tracta de posar l'èmfasi en l'atenció a la diversitat dels
alumnes, s'aplicaria a partir de tercer d'ESO i pretenen garantir
una adequada orientació acadèmica alhora que permeten una
major adequació de l'oferta educativa als interessos, les
motivacions i les capacitats de l'alumnat.
3. Molt relacionat amb el punt anterior, atès que els
programes d'iniciació professional són també una mesura
d'atenció a la diversitat, entenem que han de ser mantinguts
com una alternativa als programes de garantia social, amb
l'avantatge que condueixen a l'obtenció del títol de gradual en
educació secundària, tenint en compte que s'hi poden matricular
a partir dels quinze anys, i que aquests programes suposen el
desenvolupament de les capacitats establertes a l'educació
secundària obligatòria, i que es fan després d'una valoració de
l'alumne per part de l'equip psicopedagògic del centre.
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batxillerat com a prova externa al centre que, juntament amb la
qualificació de l'alumne, permetrà l'obtenció del títol de
batxiller, alhora que no ha de suplir la prova d'accés a la
universitat, amb altres fonaments i objectius.
6. En sintonia també amb els sistemes educatius europeus,
cal mantenir la figura del director com a representant de
l'administració i, per tant, considerem fonamental potenciar
l'actual sistema de selecció de directors, enfocada vers una
direcció professionalitzada, i desenvolupar la carrera directiva,
com es fa en els altres països que ens són de referència.
7. Cal també mantenir el programa d'introducció de les
llengües estrangeres i de les noves tecnologies des de l'educació
infantil, com regulava la LOCE. No podem oblidar que vivim
en una societat on les noves tecnologies de la informació i de
la comunicació són presents a tots els àmbits de la vida
quotidiana, i que aquesta allau tecnològica es fa a un ritme
vertiginós, els nostres escolars ja hauran de viure en un món
globalitzat. Es fa, doncs, imprescindible que aquests programes
es mantenguin a les escoles, perquè no ens podem permetre de
quedar enrera.
8. El document presenta una anàlisi de la problemàtica
actual sense donar resposta ni aportar solucions en molts dels
seus aspectes. I encara és més la nulAla referència a la part
econòmica, que no presenta cap previsió general sobre la
dotació econòmica que s'hi pugui destinar, ni tampoc qui se
n'ha de fer càrrec, sobretot si una part del desplegament
d'aquesta llei ha de ser finançat per part d'altres
administracions.
Palma, a 28 d'octubre del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6783/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a jubilació anticipada, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 3 de novembre del 2004).

4. Considerem bàsic l'aprenentatge de la cultura de l'esforç
de l'alumne des dels primers anys de l'educació i, per tant, s'ha
de mantenir vigent el model d'avaluació i promoció que
desplega la LOCE, que ja ha estat aplicat aquest curs. L'equip
d'avaluació del centre decideix la promoció o no dels alumnes
al curs següent d'acord amb criteris pedagògics c om ara la
maduresa, les possibilitats de recuperació, etc.; en definitiva,
sobre les característiques de cada alumne. El fet que hi hagi
unes proves extraordinàries possibilita la recuperació dels
alumnes que durant aquest període hagin treballat.

RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajuts per danys provocats per la
calabruixada del mes de setembre, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Economia (Mesa de 3 de
novembre del 2004).

5. En sintonia amb els països avançats del nostre entorn, i
amb la intenció d'homologar el batxillerat amb altres països de
la Comunitat Europea, en uns moments en què es produeix un
intercanvi i una mobilitat d'alumnes entre diversos indrets,
considerem necessària la superació d'0'una prova general de

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
La Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del
sistema educatiu (LOGSE) establia a la seva disposició
transitòria novena la possibilitat, per als funcionaris dels cossos
docents, d'acollir-se a la jubilació anticipada articulant-ne els
requisits i procediments necessaris per fer-ho.
Aquesta possibilitat de jubilació anticipada tenia com a
objectiu donar una sortida a tots aquells ensenyants que,
després d'uns anys de dura i meritòria tasca, consideraven que
havien de donar pas a persones més joves en la docència.
Però, per altra part, l'esmentada disposició transitòria en
fixava la vigència només per un període cinc anys, del 1991 al
1996. Malgrat això, aquest període ha estat repetidament
prorrogat, l'última vegada el desembre del 2002 per la Llei
24/2001, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
Si bé la LOCE, Llei Orgànica de qualitat de l'educació, no
derogà l'aplicació d'aquesta mesura, tampoc no reflectí al seu
articulat cap disposició semblant, per la qual cosa en aquests
moments la situació es manté absolutament en la
provisionalitat.
Seria raonable, llavors, que la normativa sobre la jubilació
anticipada restés reflectida de forma estable en la legislació, no
dependent de successius perllongaments de la seva vigència
que creen intranquilAlitat i innecessària confusió al personal
docent.

El passat mes de setembre, una forta calabruixada provocà
greus danys als conreus d'hortalissa de distints municipis del
Pla de M allorca. Un tècnic de la conselleria avaluà les pèrdues
en 1,5 milions d'euros per a uns quaranta afectats. Les pèrdues
són tan considerables per a aquest conjunt d'explotacions
familiars que, en alguns casos, ha quedat hipotecat el futur
d'aquestes explotacions agrícoles.
D'altra banda, existeixen distints precedents de
convocatòries d'ajuts per fer front a les despeses i als perjudicis
provocats per inclemències meteorològiques:
Setembre 1995: Ordre que regula les ajudes a les
explotacions afectades per la sequera.
Abril 2000: Ordre que regula les ajudes per la calabruixada.
Juliol i agost 2000: Decret i ordre per compensar els efectes
del temporal del mes de novembre.
Desembre 2001: Decret que regula les ajudes per
compensar els efectes del temporal del mes de novembre.
Primavera 2002: Ordre que regula les ajudes al sector de la
patata afectat per les inundacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar
una convocatòria pública d'ajudes destinades a compensar els
danys provocats per la calabruixada del mes de setembre a les
explotacions agrícoles, i molt especialment en el sector de
l'hortalissa.
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

En aquests moments en què des del Govern de l'Estat
s'elabora una nova llei d'ordenació del sistema educatiu, per la
qual cosa s'ha demanat participació social, considerem que el
Parlament de les Illes Balears no pot ser aliuè a una
reivindicació de la comunitat educativa d'aquestes
característiques.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incloure dins la futura llei sobre el sistema educatiu un
sistema de jubilació anticipada per als funcionaris dels cossos
docents.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6866/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Maria
Umbert, directora de la televisió autonòmica.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, conformement amb l'establert a
l'article 43.3 i 4 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de la Sra.
Maria Umbert, directora de la televisió autonòmica, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre la situació de càrrecs d'IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORM ACIÓ
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 4626/04 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
Havent estat presa en consideració pel Ple de la Cambra, en
sessió de dia 26 d'octubre d'enguany, la Proposició de Llei de
referència, presentada pels Grups Parlamentaris Popular i Mixt,
relativa a comercialització d'estades turístiques a habitatges
(BOPIB núm. 50, de 30 de juliol del 2004), i d'acord amb
l'establert per l'article 126.4 del Reglament de la Cambra, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 3 de
novembre del 2004, acordà de trametre la proposició de llei a
la Comissió de T urisme i d'obrir el termini de presentació
d'esmenes, que serà de quinze dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest acord. En conseqüència, el
dit termini finalitzarà dia 23 de novembre del 2004, a les
14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al
Projecte de llei RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la Cambra i atès l'escrit RGE núm. 6936/04,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes parcials al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 59, de 28 d'octubre
d'enguany, fins al proper dia 23 de novembre, a les 14,00
hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 16 de
novembre d'enguany, a les 14,00 hores.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al
Projecte de llei RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la Cambra i atès l'escrit RGE núm. 6935/04,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes parcials al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 59, de 28 d'octubre
d'enguany, fins al proper dia 23 de novembre, a les 14,00
hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 16 de
novembre d'enguany, a les 14,00 hores.

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de
21 de juny, de subvencions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la Cambra i atès l'escrit RGE núm. 6937/04,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 60, de 29 d'octubre d'enguany, fins al
proper dia 15 de novembre, a les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 4962/094 i 4966/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6923/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que les
preguntes que s'esmenten a continuació (publicades al BOPIB
núm. 51, de 3 de setembre d'enguany) passassin a tramitar-se
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
* RGE núm. 4962/04, relativa a partides pressupostàries de la
Conselleria d'Interior.
* RGE núm. 4966, relativa a requisits i condicions legals de les
noves instalAlacions de l'EBAP.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 979/04 i 3331/04-3338/04.

Ordre de Publicació
G)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a la pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 3050/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6925/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement
amb l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que la
pregunta RGE núm. 3050/04, relativa a increment dels
programes de garantia social (publicada al BOPIB núm. 42, de
21 de maig d'enguany) passàs a tramitar-se com a pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6924/04, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria José Camps
i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que les
preguntes que s'esmenten a continuació passassin a tramitar-se
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió:

Ordre de Publicació
H)

* RGE núm. 979/04, relativa a comanda d'elaboració
cartografia urbana del sòl de naturalesa urbana (publicada en el
BOPIB núm. 31, 27 de febrer d'enguany), davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
* RGE núm. 3331/04, relativa a actuacions en relació amb
l'obligació dels comerços de donar informació en una de les
llengües oficials (publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de
maig d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3332/04, relativa a cooperació administrativa en
matèria de consum ( publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de
maig d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3333/04, relativa a campanyes informatives en
matèria de consum (publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de
maig d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3334/04, relativa a subvencions a associacions de
consumidors ( publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de maig
d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3335/04, relativa a Consell balear de consum
(publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de maig d'enguany),
davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3336/04, relativa a adhesió al sistema arbitral de
consum (publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de maig
d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3337/04, relativa a formació del persona que
realitza funcions d'informació i d'assessorament als
consumidors (publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de maig
d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 3338/04, relativa a mesures de coordinació entre
les diferents oficines d'atenció d'informació al consumidor
(publicada en el BOPIB núm. 43, de 28 de maig d'enguany),
davant la Comissió d'Economia.

Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 3058/04 i 4028/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6926/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que les
preguntes que s'esmenten a continuació passassin a tramitar-se
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió:
* RGE núm. 3058/04, relativa a reunions amb organitzacions
empresarials i sindicats (publicada al BOPIB núm. 42, de 21 de
maig d'enguany), davant la Comissió de Turisme.
* RGE núm. 4028/04, relativa a fundació pel desenvolupament
sostenible de les Illes Balears (publicada al BOPIB núm. 46, de
18 de juny d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
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Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a la pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 4714/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6927/04, presentat per la diputada Hble. Sra. Patrícia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement
amb l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que la
pregunta RGE núm. 4714/04, relativa a pagaments a l'Hotel
Palas Atenea (publicada al BOPIB núm. 50, de 30 de juliol
d'enguany) passàs a tramitar-se com a pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

juliol d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
* RGE núm. 4090/04, relativa a colAlectius consultats per
elaborar la llei de biblioteques (publicada en el BOPIB núm.
47, de 2 de juliol d'enguany), davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
* RGE núm. 4091/04, relativa a colAlectius consultats per
elaborar la llei d'arxius (publicada en el BOPIB núm. 47, de 2
de juliol d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
* RGE núm. 4458/04, relativa a conseqüències per a les grans
superfícies per rompre el consens (publicada en el BOPIB núm.
48, de 16 de juliol d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 4459/04, relativa a conseqüències per a les grans
superfícies per obrir en diumenge (publicada en el BOPIB núm.
48, de 16 de juliol d'enguany), davant la Comissió d'Economia.
* RGE núm. 4460/04, relativa a actuacions per impedir
l'obertura de grans superfícies (publicada en el BOPIB núm.
48, de 16 de juliol d'enguany), davant la Comissió d'Economia.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

J)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 3131/04, 4038/04-4040/04, 4047/04,
4086/04-4091/04 i 4458/04-4460/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de novembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6939/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano i
López, del Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que les
preguntes que s'esmenten a continuació passassin a tramitar-se
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió:
* RGE núm. 3131/04, relativa a curs tècnic superior en
administració d'empreses turístiques (publicada en el BOPIB
núm. 42, de 21 de maig d'enguany), davant la Comissió de
Turisme.
* RGE núm. 4038/04, relativa a lloguer del casal Bartomeu
Beltran (publicada en el BOPIB núm. 46, de 18 de juny
d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4039/04, relativa a activitats al casal Bartomeu
Beltran (publicada en el BOPIB núm. 46, de 18 de juny
d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4040/04, relativa al casal Bartomeu Beltran
(publicada en el BOPIB núm. 46, de 18 de juny d'enguany),
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4047/04, relativa a sòl industrial (publicada en el
BOPIB núm. 46, de 18 de juny d'enguany), davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
* RGE núm. 4086/04, relativa a llei de biblioteques (publicada
en el BOPIB núm. 47, de 2 de juliol d'enguany), davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4087/04, relativa a llei d'arxius (publicada en el
BOPIB núm. 47, de 2 de juliol d'enguany), davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4088/04, relativa a situació administrativa de la
llei d'arxius (publicada en el BOPIB núm. 47, de 2 de juliol
d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
* RGE núm. 4089/04, relativa a situació administrativa de la
llei de biblioteques (publicada en el BOPIB núm. 47, de 2 de
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució dels tribunals constituïts per reclassificar
diverses places a la Relació de Llocs de Feina del Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb les convocatòries respectives
publicades al BOPIB núm. 53, de 17 de setembre del 2004.
Atès que dia 28 d'octubre del 2004, a les 13,30 hores, s'han
reunit els membres dels tribunals que han d'avaluar les proves
d'aptitud, i atès que aquests han acordat d'aprovar la llista
definitiva dels aspirants admesos i exclosos dels diferents
processos, així com les dates i l'hora de celebració de les
proves, d'acord amb l'establert a la base tercera de les diferents
convocatòries, es fan públiques les resolucions dels tribunals
que s'assenyalen a continuació:
Resolució dels tribunals
1. Tribunal relatiu a la convocatòria per reclassificar les
p la c e s d 'a dm in istra do r d e l'en to r n o fim à tic i
d'administrador de les bases de dades del Servei
d'Informàtica.
1.1. Llista definitiva d'admesos i exclosos
1.1.1. Aspirants admesos:
Mesquida i Perpiñá, Xavier
Janakieff i de Pablos, Eva
1.1.2. Aspirants exclosos: Cap.
1.2. Data de celebració de la prova d'aptitud: dia 11 de
novembre del 2004, a les 11,00 hores, a la seu del Parlament.
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2. Tribunal relatiu a la convocatòria per la qual es
convoquen proves selectives per a la provisió de diferents
places actualment ocupades per personal laboral fix
(funcionarització de les netejadores).

Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa, a la sessió de dia 3
de novembre del 2004, en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

2.1. Llista definitiva d'admesos i exclosos
2.1.1. Aspirants admesos:
Moral i M oreno, María José (Ha de realitzar prova de
català)
Palmer i Verger, Margalida (Ha presentat certificat A de
la JAC)
Ruiz i Roig, Matilde (Ha presentat certificat A de la
JAC)
2.1.2. Aspirants exclosos: Cap.
1.2. Data de celebració de la prova d'aptitud:
Prova de català: dia 12 de novembre del 2004, a les 11,00
hores, a la seu del Parlament.
Prova d'aptitud: dia 18 de novembre del 2004, a les 11,00
hores a la seu del Parlament.
3. Tribunal relatiu a la convocatòria per la qual es convoca
la realització d'una prova d'aptitud per reclassificar les
places d'uixer major i de director de seguretat.
1.1. Llista definitiva d'admesos i exclosos

1. El cessament del Sr. Francisco Fernández Terrés, com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat, adscrit al servei del secretari segon de la Cambra,
Hble. Sr. Fèlix Fernández T errés, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 3 de novembre del 2004.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.

1.1.1. Aspirants admesos:
Riera i Morey, Antoni
Santamaría i Mestre, Aurelio
1.1.2. Aspirants exclosos: Cap.

A la seu del Parlament, a 4 de novembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. Data de celebració de la prova d'aptitud: dia 25 de
novembre del 2004, a les 11,00 hores, a la seu del Parlament.

Ordre de Publicació
C)

A la seu del Parlament, a 28 d'octubre del 2004.
El president dels tribunals:
Guillem Camps i Coll.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
B)
Relativa a cessament de personal eventual.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència del dia 14 d’abril
del 2004, comunicada mitjançant l’escrit R.G.S. núm. 4379/04
del dia 15 d’abril del 2004, en ús de les facultats previstes a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
s’aprovà el nomenament del Sr. Francisco Fernández Terrés
com a personal eventual amb categoria d’administrativa de cap
de negociat (assimilada a funcionari de carrera del grup C,
nivell 23) i adscrit al servei del secretari segon de la Mesa.
Atès que l’Hble. Sr. Fèlix Fernández Terrés del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit amb RGE núm.
6976/04 del dia 2 de novembre del 2004, sol.licita el cessament
del Sr. Francisco Fernández Terrés, com a personal eventual
adscrit al servei del secretari segon de la Mesa, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 3 de novembre del 2004.

B. L'Hble. Sr. Fèlix Fernández Terrés, mitjançant l'escrit amb
RGE núm. 6980/04 del dia 3 de novembre del 2004, sol.licita
el nomenament del Sr. Josep Buñuel Polvorosa, com a personal
eventual adscrit al servei del membre de la Mesa Hble. Sr.
Félix Fernández Terrés (secretari segon d’aquesta).
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa, a la sessió de dia 3
de novembre del 2004, en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

1. Nomenar el Sr. Josep Buñuel Polvorosa, com a personal
eventual amb categoria d’administrativa de cap de negociat (
assimilat a funcionari de carrera del grup C, nivell 23), adscrit
al servei del secretari segon de la M esa, amb efectes econòmics
i administratius des del dia 3 de novembre del 2004.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, R egulad o ra d e la Jurisdicció C o ntenciosa
Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 4 de novembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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