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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

9 de novembre del 2004, procedí a debatre el text de la Moció

RGE núm. 6943/04, relativa a política turística, amb les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE

núm. 7176/04 i 7177/04, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears destaca l’existència

d’un ampli debat social entorn del model turístic, i valora

positivament les aportacions que s’estan fent des dels sectors

empresarials, socials i ciutadans en aquest debat.

2. 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."

A la seu del Parlament, 11 de novembre del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

9 de novembre del 2004, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 7027/04, relativa a parador

nacional de turisme a l'illa de Menorca, amb l'esmena

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

RGE núm. 7027/04, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a la creació d’un Parador Nacional de Turisme a l’illa de

Menorca, preferentment a l’illa del Llatzeret (Lazareto) atenent

als seus valors històrics i de situació en el port de Maó."

A la seu del Parlament, 11 de novembre del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm.

5485/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tot inclòs.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears per

l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan

i Cardona.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, 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. Gaspar

Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Patrícia

Abascal i Jiménez i l'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6795/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a previsions per al Tribunal de

mediació i arbitratge de les Illes Balears. (BOPIB 60 de 29

d'octubre del 2004).

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 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6991/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans de Can Misses.

(BOPIB 61 de 5 de novembre 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 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6993/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a moviment de passatgers al Port

de Sant Antoni d'Eivissa. (BOPIB 61 de 5 de novembre 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.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6998/04,

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. (BOPIB 61 de 5 de

novembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 61 de 5 de novembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria

i Energia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 61 de 5 de novembre del

2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 61 de 5 de novembre

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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 Eivissa-Sant Antoni. (BOPIB

61 de 5 de novembre 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.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre del 2004, rebutjà els Punts 1 i 4 de la Moció RGE

núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

política turística. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punt 4:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

de suport al Poble Saharià.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 de novembre del 2004, en compliment de l'acord adoptat per

la Junta de Portaveus del passat dia 3 de novembre, es féu

lectura de la declaració institucional que es transcriu a

continuació, que fou aprovada per assentiment.

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

de suport al poble saharià

"La darrera resolució aprovada pel Consell de Seguretat de

l’ONU del 29 d’abril del 2004 (1541) decideix novament

prorrogar el mandat de les Nacions Unides per al referèndum

del Sàhara Occidental (Minurso) fins al 31 d’octubre del 2004.

En aquesta es reafirma el suport al Pla de Pau per a la lliure

determinació del poble del Sàhara Occidental, presentat per

l’anterior enviat especial del Secretari General de Nacions

Unides, James Baker, com a solució política òptima basada en

l’acord entre les dues parts. 

“El propósito del Plan de Paz es alcanzar una solución

política al conflicto del Sáhara Occidental, como se establece

en el párrafo primero de la resolución 1429 del Consejo de

Seguridad de 30 de julio de 2002”.

A l’informe previ del Secretari General de l’ONU sobre la

situació relativa al Sàhara Occidental de data 19 de gener del

2004, es recomana la pròrroga posteriorment aprovada pel

Consell de Seguretat, “a fin de poder realizar nuevas consultas

con Marruecos respecto de su respuesta definitiva al Plan de

Paz”.

Com és sabut, l’altra part, el Front Polisari, acceptà

l’esmentat Pla de Pau sense objeccions.

Recentment, Kofi Annan, en el seu discurs d’obertura del

nou període de sessions de l’anomenat “Comitè dels 24”, ha

declarat que “el colonialismo es un anacronismo en el siglo

XXI” i que ha de ser combatut, desitjant que les potències

administradores treballin en el Comitè Especial de l’ONU per

a la descolonització dels setze territoris no autònoms que estan

encara en el repertori de l’organització mundial, entre els quals

figura el Sàhara Occidental.

És per tot això que el Parlament de les Illes Balears

MANIFESTA:

1. El seu suport al dret del poble saharià a l’autodeterminació

i independència a través d’un referèndum lliure, democràtic,

transparent i urgent.

2. El seu suport al Pla de Pau per a la lliure determinació del

Poble del Sàhara Occidental, com a fórmula viable i nou marc

de recerca de solucions pacífiques al conflicte.

3. El seu compromís solidari amb les víctimes innocents

d’aquest drama, el poble saharià, que ha suportat guerres, fam,

malalties i opressions."

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 6995/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 de novembre del 2004, decaigué la pregunta de referència,

presentada pel diputat Antoni Marí i Tur, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a promoció del vi per part de la

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa

i Formentera (BOPIB núm. 61, de 5 de novembre del 2004), a

causa de l'absència del diputat esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 6994/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 de novembre del 2004, no es debaté la pregunta de referència,

presentada pel diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a expectatives generades a la

Conferència de presidents autonòmics (BOPIB núm. 61, de 5

de novembre del 2004), atès l'escrit de solAlicitud de retirada

RGE núm. 7033/04, presentat pel diputat esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 6986/04 i 6987/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 de novembre del 2004, foren retirades verbalment per la seva

autora les preguntes de referència , presentades per la diputada

Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,

relatives a Conferència de presidents i a participació de les Illes

Balears a l'Eurorregió (BOPIB núm. 61, de 5 de novembre del

2004).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 6997//04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 de novembre del 2004, s'ajornà la pregunta de referència,

presentada per la 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 (BOPIB núm. 61, de 5 de novembre del

2004), atès l'escrit RGE núm. 7156/04, presentat pel Govern.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de

dia 17 de novembre del 2004, d'acord amb el que disposa

l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el

Projecte de Llei RGE núm. 7179/04, de cooperació per al

desenvolupament.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen

d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent

al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al

projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.

Aquest termini finalitzarà dia 9 de desembre del 2004, a les

14,00 hores.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de

les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les

Illes Balears, en sessió de 29

d'octubre del 2004, adoptà, entre

d'altres, el següent acord:

29. Acord per aprovar el Projecte de llei de cooperació

per al desenvolupament.

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de

Presidència i Esports, adopta l'acord següent:

"Aprovar el Projecte de llei de cooperació per al

desenvolupament i trametre'l al Parlament de les Illes Balears

per tramitar-lo com a projecte de llei."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.

President, que firm i segell a Palma, a dia 29 d'octubre del

2004.

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, el president.

A)
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PROJECTE DE LLEI DE COOPERACIÓ PER AL

DESENVOLUPAMENT

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La cooperació per al desenvolupament s’organitza com a

conjunt d’accions, estratègies i recursos que la comunitat

internacional fa servir per millorar les condicions econòmiques

i la qualitat de vida en els països en vies de desenvolupament.

Es tracta, per tant, d’una acció solidària amb aquells països que

tenen dificultats per obtenir un benestar social òptim dels seus

habitants, i permetre en una doble direcció l’intercanvi i la

relació entre tots els pobles del món. Al mateix temps, la

política de cooperació al desenvolupament és un instrument

eficaç de democratització tant en els països receptors de les

ajudes com en les societats avançades, que aprofundeixen en

els motius de la situació mundial.

L’ajuda al desenvolupament és una necessitat

inqüestionable perquè, encara que en els darrers anys s’han

aconseguit avenços importants pel que fa al desenvolupament

econòmic i humà, també es constata que existeixen borses de

pobresa considerables, situacions d’ingovernabilitat i conflictes

per motiu de sexe, raça, ètnia, cultura o religió en molts de llocs

del món. Aquestes situacions fan que s’hagin de multiplicar els

esforços solidaris internacionals per aconseguir l’eradicació de

la pobresa i les causes que la generen.

El preàmbul de la Constitució espanyola de 1978 recull la

voluntat de la nació espanyola de colAlaborar en l’enfortiment

d’unes relacions pacífiques i d’una cooperació eficaç entre tots

els pobles de la Terra, i es considera que en aquesta declaració

hi ha l’origen de la cooperació espanyola per al

desenvolupament.

La Llei 23/1998, de 7 de juliol, sobre cooperació

internacional, ha suposat una important regulació de les

fórmules i modalitats de cooperació existents. L’article 20 de

la Llei esmentada proclama que la cooperació que duen a terme

les comunitats autònomes i les entitats locals ha d’inspirar-se en

els principis, els objectius i les prioritats que estableix la

mateixa Llei, i destaca que aquesta cooperació descentralitzada

és l’expressió solidària de les respectives societats. En els

darrers anys aquesta acció descentralitzada ha suposat un nou

impuls a la cooperació espanyola, tant per la disposició de nous

recursos econòmics i tècnics com per la posada en marxa de

noves iniciatives innovadores en l’àmbit local.

II

A les Illes Balears la cooperació compta amb una àmplia

tradició i experiència, que s’inicia amb el treball voluntari i

solidari de grups, associacions i entitats socials de les Illes, per

arribar a l’etapa actual de corresponsabilitat entre les iniciatives

socials i les administracions públiques de les Illes Balears.

L’acció de l’Administració autonòmica de les Illes Balears

en matèria de cooperació per al desenvolupament ha tingut la

seva expressió en iniciatives diverses, entre les quals destaquen

la disposició de recursos econòmics, a través de convocatòries

de subvencions anuals, per tal que les entitats sense ànim de

lucre realitzin projectes. ParalAlelament, s’han organitzat

actuacions bilaterals amb altres administracions públiques en

programes de salut i medi ambient. S’han multiplicat també els

programes educatius, de sensibilització i de formació de

cooperants.

Des de la trajectòria i l’experiència de cooperació a les Illes

Balears, a les quals ja s’ha fet referència, aquesta Llei pretén

consolidar l’actuació de les polítiques de cooperació per al

desenvolupament i procurar-ne un marc organitzat i estructurat.

Al mateix temps, se cerca una major eficàcia a partir de la

planificació i l’avaluació, la qual cosa permetrà una intervenció

de qualitat.

L’actuació que ha de desenvolupar la comunitat autònoma

en matèria de cooperació per al desenvolupament s’ha de basar

en un conjunt de principis i valors compartits, en la construcció

d’actuacions globals i integrals, en la concentració d’esforços

perquè l’actuació assoleixi els impactes necessaris, en la

participació dels mateixos beneficiaris, com a fórmules millors

per contribuir a l’eradicació la pobresa i al desenvolupament

econòmic i humà.

A més, la cooperació s’ha de construir des de la presència

de tots els possibles agents interessats, ja siguin

administracions públiques, entitats socials, ciutadans voluntaris

o altres actors sensibilitzats en la matèria. Des de la iniciativa

individual o conjunta s’han de sumar esforços per fer més

eficaç la cooperació.

Les polítiques de cooperació que s’emprenguin han d’estar

en consonància amb les recomanacions de Nacions Unides i les

directrius d’altres organismes internacionals, i també amb els

acords entre els països del nostre entorn.

La cooperació internacional que regula aquesta Llei s’ha

d’entendre sense perjudici de la competència exclusiva de

l’Estat en matèria de relacions internacionals a les quals fa

referència l’article 149.1.3 de la Constitució espanyola. 

Aquesta Llei s’aplica respectant els principis, els objectius

i les prioritats de la política espanyola que estableix la Llei

23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al

desenvolupament (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

III

Aquesta Llei s’estructura en set capítols. El capítol I té com

a finalitat regular l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, i

també fixar els valors que fonamenten les actuacions de la

cooperació, les finalitats, els principis ordenadors i les

prioritats de la política de l’Administració autonòmica de les

Illes Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament.

El capítol II estableix la planificació (pla director i plans

anuals), l’avaluació de les accions, els projectes i programes de

cooperació al desenvolupament, les modalitats i els instruments

de la cooperació, i, finalment, la coordinació de la política per

al desenvolupament de l’Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

El capítol III regula els òrgans competents en la política de

cooperació al desenvolupament de la comunitat autònoma de

les Illes Balears: el Parlament, el Consell de Govern, el

conseller i l’òrgan directiu, competents en matèria de

cooperació, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al



BOPIB núm. 63 -  19 de novembre del 2004 2195

D esenvolupament, e l Consell de  Cooperació  a l

Desenvolupament i la Comissió de Coordinació dels Ens

Territorials de les Illes Balears.

El capítol IV descriu els mecanismes de participació social

i els agents de la cooperació per al desenvolupament a les Illes

Balears.

El capítol V es refereix als cooperants voluntaris i

remunerats.

Els capítols VI i VII estableixen els mitjans personals i els

recursos materials.

Finalment, la Llei preveu nou disposicions addicionals, dues

disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues

disposicions finals.

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

 

Aquesta Llei té per objecte regular el règim jurídic de la

política de cooperació per al desenvolupament de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

que s’entén com el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats

i recursos que aquesta Administració posa al servei dels pobles

més desfavorits, amb la finalitat de contribuir a l’eradicació de

la pobresa, al progrés humà, econòmic i social, i a la defensa

dels drets fonamentals de les persones.

 

Article 2

Àmbit d’aplicació

 

La Llei s’aplica, tot respectant els principis, els objectius i

les prioritats de la política espanyola que estableix la Llei

23/1998, de cooperació internacional per al desenvolupament,

a l’activitat de cooperació al desenvolupament que fa, dins o

fora del territori de les Illes Balears, l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, per si mateixa o en

colAlaboració amb altres institucions i entitats, públiques o

privades. Aquesta activitat comprèn les actuacions directament

orientades a produir desenvolupament sostenible i equitatiu en

els països beneficiaris, i les dirigides a augmentar el grau de

compromís dels mallorquins, menorquins, eivissencs i

formenterers per a la solidaritat internacional.

 

Article 3

Valors que fonamenten les actuacions de cooperació al

desenvolupament

 

L’activitat de les administracions públiques de les Illes

Balears en matèria de cooperació al desenvolupament es

fonamenta en els valors següents:

 

a) El reconeixement de l’ésser humà en la seva dimensió

individual i colAlectiva com a protagonista i destinatari últim de

la cooperació internacional i de la solidaritat.

 

b) La consecució d’un desenvolupament humà sostenible i

global, integrador de les dimensions democràtica, econòmica,

social i mediambiental, i amb respecte a l’equitat de gènere.

 

c) La defensa i la promoció de tots els drets humans, la pau i els

drets fonamentals.

 

d) El respecte als models de desenvolupament social i a les

estructures polítiques que els pobles hagin adoptat, sempre que

aquests contribueixin a l’estabilitat democràtica i a la justícia

social.

 

e) El reconeixement dels drets dels pobles a la defensa i a la

promoció de la seva pròpia cultura.

 

f) L’enfortiment i l’arrelament de la convivència pacífica i el

diàleg entre persones, pobles i cultures com a forma per a la

prevenció i resolució de conflictes socials i les seves causes. 

 

g) La contribució a un repartiment més just i equitatiu dels

fruits del creixement econòmic i del desenvolupament social.

 

h) El foment i la promoció de l’economia solidària i el consum

responsable. 

 

Article 4

Finalitats de les actuacions de cooperació al

desenvolupament

 

L’activitat de les administracions públiques de les Illes

Balears en matèria de cooperació al desenvolupament ha

d’aconseguir les finalitats següents:

 

a) Reduir els desequilibris econòmics i socials fins a eradicar

la pobresa.

 

b) Afavorir l’accés efectiu de les persones als béns i serveis per

satisfer les necessitats humanes bàsiques.

 

c) Donar suport als països beneficiaris perquè, dins un marc

democràtic i de participació de les comunitats afectades,

assoleixin un desenvolupament humà, integral i sostenible a

partir de les seves pròpies capacitats, que sigui respectuós amb

el medi natural de les generacions presents i futures i que

mobilitzi els recursos endògens.

 

d) Atendre o prevenir les situacions d’emergència dels països

més empobrits i contribuir a preservar la vida dels individus i

de les poblacions més vulnerables.

 

e) Millorar les capacitats de les persones i les organitzacions en

els països empobrits.

 

f) Enfortir l’estructura productiva i el teixit associatiu en els

països beneficiaris per afavorir-ne el desenvolupament no

dependent i sostenible.

 

g) Contribuir a un major equilibri de les relacions comercials,

polítiques i estratègiques en la comunitat internacional.

 

h) Impulsar i promoure la participació ciutadana en les accions

de cooperació. 

 

i) Fomentar l’educació i la sensibilització de la societat de les

Illes Balears en la realitat dels països empobrits.

 

Article 5
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Principis ordenadors de les polítiques de cooperació al

desenvolupament

 

Els principis ordenadors que regeixen les polítiques

públiques de cooperació al desenvolupament a les Illes Balears

són els següents:

 

a) La coordinació i la complementarietat entre les

administracions públiques, i entre aquestes i les iniciatives

solidàries de cooperació per al desenvolupament de la societat

civil de les Illes Balears.

 

b) La coherència de totes les actuacions de les administracions

públiques amb els valors i les finalitats que estableix aquesta

Llei.

 

c) La planificació de l’activitat pública, amb participació de la

iniciativa social.

 

d) La coordinació de tota l’activitat del Govern de les Illes

Balears dins l’àmbit de la cooperació.

 

e) L’eficàcia, l’eficiència i la responsabilitat en la planificació,

l’execució, el seguiment i l’avaluació dels programes i

projectes de cooperació al desenvolupament.

 

f) La transparència en la informació, el finançament i la

participació dels agents de cooperació en aquest àmbit de

l’activitat pública.

 

g) La concertació i corresponsabilitat entre donants i receptors

en l’aplicació dels recursos destinats a la cooperació al

desenvolupament.

 

h) El respecte a les línies bàsiques de l’acció exterior definides

per l’Administració de l’Estat.

 

i) El respecte i el foment de la independència i imparcialitat de

les organitzacions no governamentals, els fons insulars de

cooperació, els agents de cooperació i altres institucions

humanitàries en l’execució dels programes i projectes de

cooperació i desenvolupament.

 j) La gratuïtat de les accions de cooperació a favor dels pobles

més desfavorits, que no poden estar orientades, ni directament

ni indirectament, a la recepció de contraprestacions

econòmiques dels donants.

 

Article 6

Vinculació

 

Els valors, les finalitats i els principis ordenadors que conté

aquesta Llei vinculen tota l’activitat de cooperació per al

desenvolupament de l’Administració de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, i també informen sobre les actuacions en

aquest sector que duen a terme els consells insulars i els ens

locals de les Illes Balears, com també les institucions que els

integren o les organitzacions que els representen, sense

perjudici de l’autonomia que tenen en l’exercici de les

competències atribuïdes. 

 

Article 7

Prioritats

 

L’activitat de cooperació al desenvolupament que duu a

terme l’Administració de la comunitat autònoma s’articula al

voltant de quatre eixos de prioritats:

 

a) Geogràfiques, orientades als països i regions que són objecte

preferent d’atenció.

 

b) Sectorials, adreçades a determinats àmbits d’actuació

preferents.

 

c) Socials, orientades als sectors de població més desfavorits.

 

d) Transversals, que delimiten estratègies horitzontals

preferents que informen, en general, sobre totes les activitats de

cooperació, sigui quin sigui l’àmbit geogràfic, sectorial o

social, en el qual aquestes es despleguen.

 

Article 8

Prioritats geogràfiques

 

Pel que fa a les prioritats geogràfiques s’han d’atendre de

manera preferent:

 

a) Els països i territoris en desenvolupament que figuren a la

llista que ha elaborat el Comitè d’Ajut al Desenvolupament de

la OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament

Econòmic).

 

b) Els països amb els quals hi ha relacions de tipus històric i

cultural, o dels quals, a l’actualitat, les Illes Balears són

receptores d’immigració.

 

Article 9

Prioritats sectorials

 

1. Els sectors d’actuació preferents en els països receptors de

les actuacions de cooperació al desenvolupament són els

següents:

 

a) Els serveis socials bàsics i, en especial, la salut,

l’habitatge, la seguretat alimentària i el proveïment i el

sanejament d’aigües.

 b) L’educació i la capacitació de recursos humans.

 

c) El desenvolupament científic i tecnològic adreçat a

augmentar les capacitats locals.

 

d) La protecció i millora de la qualitat del medi ambient, tot

respectant la biodiversitat i la conservació i la utilització

raonable i sostenible dels recursos naturals.

 

e) La defensa, la promoció, la conscienciació i la divulgació

dels drets humans.

 

f) La prevenció de conflictes i la construcció de la pau.

 

g) L’enfortiment de les estructures democràtiques i de

participació social.

 

h) La dotació, la millora i l’ampliació de les

infraestructures, i també el desenvolupament de la base

productiva, en particular de les petites i mitjanes empreses, en

les empreses d’economia social i totes les adreçades a crear
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ocupació en els sectors socials més desfavorits, que respectin

els drets laborals i mediambientals.

 

2. En relació amb la sensibilització i l’educació per al

desenvolupament, tenen prioritat les accions encaminades a:

 

a) Conscienciar l’opinió pública en matèria de cooperació

al desenvolupament.

 

b) Difondre en els àmbits educatius el coneixement de la

realitat dels països empobrits i les causes del seu empobriment

i de la immigració.

 

c) Fomentar la investigació i la difusió de les causes de la

pobresa i de la immigració.

 

d) Potenciar els agents de cooperació radicats a les Illes

Balears a fi de crear una xarxa de solidaritat en l’àmbit

autonòmic.

 

e) Projectar les xarxes de solidaritat constituïdes a les Illes

Balears en altres àmbits geogràfics.

 

f) Interrelacionar els agents de cooperació de les Illes

Balears que actuen dins el territori de la comunitat autònoma i

fora.

 

g) Promoure la reflexió sobre el codesenvolupament i el seu

valor estratègic en el marc de les relacions entre països

receptors i societats d’origen de la immigració.

 

h) Promoure l’educació per la pau i el respecte dels drets

humans.

 

i) Difondre i potenciar l’economia solidària i el consum

responsable.

 

Article 10

Prioritats socials

 

Són objecte d’atenció preferent, en els països destinataris de

les accions de cooperació, aquests sectors de població:

 a) Els colAlectius de dones que pertanyen a poblacions

especialment vulnerables.

 

b) La població juvenil exclosa del sistema escolar i del mercat

de feina.

 

c) La infància, especialment la que es troba fora del sistema

educatiu.

 

d) Les persones desplaçades i refugiades, i també les que estan

en procés de retorn o de tornar a assentar-se i reintegrar-se.

 

e) Els pobles indígenes i les minories ètniques amenaçades.

 

f) La població pagesa assentada a les zones rurals més

deprimides.

 

g) Els grups humans dels cinturons de pobresa urbana en els

països empobrits.

 

h) Les persones majors dependents, les discapacitades i les

malaltes sense recursos.

 

Article 11

Prioritats transversals

 

L’activitat de cooperació al desenvolupament que du a

terme l’Administració de la comunitat autònoma es concentra

i focalitza en les estratègies transversals següents:

 

a) Enfocament de gènere.

 

b) Lluita contra la pobresa i les seves causes.

 

c) Sostenibilitat mediambiental.

 

d) Enfortiment de les estructures democràtiques i de la societat

civil i suport a les institucions, especialment les més properes

a la ciutadania.

 

Capítol II

Planificació, avaluació, seguiment, coordinació,

modalitats i instruments de les polítiques de cooperació

 

Article 12

Planificació de la cooperació per al desenvolupament

 

La política de cooperació per al desenvolupament de la

comunitat autònoma de les Illes Balears s’estableix a través

dels plans directors i dels plans anuals.

 

Article 13

El pla director

 

1. El pla director, que és quadriennal, ha d’establir les línies

generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació

per al desenvolupament de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

 

2. Aquest pla ha d’establir els objectius i ha de concretar les

prioritats que assenyalen els articles 8, 9, 10 i 11 d’aquesta

Llei, i també els recursos pressupostaris indicatius, que orienten

les actuacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears en

matèria de cooperació per al desenvolupament durant el

període de vigència i que s’han de respectar i concretar en els

plans anuals corresponents.

 

3. El pla director ha d’indicar també les línies de coordinació,

colAlaboració o cooperació amb altres agents, públics o privats,

bilaterals o multilaterals, que siguin necessaris o convenients

per assolir els objectius estratègics de la cooperació per al

desenvolupament de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

 

4. La formulació del projecte del pla director correspon a la

conselleria competent en matèria de cooperació per al

desenvolupament, que l’ha de formular durant els sis primers

mesos de cada legislatura, i es basa en un procés previ i

exhaustiu d’estudi, informació, consulta, avaluació i

participació.

 

5. La formulació definitiva del projecte del pla director, a

proposta de la conselleria competent en matèria de cooperació

per al desenvolupament, correspon al Govern de les Illes

Balears, que l’eleva al Parlament de les Illes Balears perquè hi

deliberi i, si pertoca, l’aprovi.
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6. El pla director ha de fixar els mecanismes i els criteris bàsics

per avaluar l’execució de la política de la cooperació que duu

a terme l’Administració autonòmica, mesurar l’impacte dels

recursos aplicats i controlar la despesa.

 

7. El pla país o els plans regió, que són la concreció d’accions

integrals o sectorials en un àrea geogràfica determinada, han de

fixar les estratègies concretes d’intervenció.

 

Article 14

Els plans anuals

 

1. Els plans anuals són els instruments de programació de

l’activitat de l’Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears en l’àmbit de la cooperació i desenvolupen els

objectius, les prioritats i els recursos que estableix el pla

director.

 

2. Formular el projecte del pla anual correspon a l’òrgan

directiu competent en matèria de cooperació per al

desenvolupament, el qual, amb les consultes preceptives

prèvies i les que consideri convenients, l’ha de sotmetre a la

consideració del titular de la conselleria.

 

3. La formulació definitiva del projecte de pla anual correspon

a la conselleria competent en matèria de cooperació per al

desenvolupament, que l’ha d’elevar al Govern de les Illes

Balears perquè hi deliberi, i, si pertoca, l’aprovi.

 

4. Els plans anuals han de fixar els mecanismes i els criteris

bàsics per avaluar l’execució de la política de la cooperació al

desenvolupament que duu a terme l’Administració, mesurar

l’impacte dels recursos aplicats i controlar la despesa.

 

Article 15

Avaluació de les accions, dels projectes i dels programes de

cooperació al desenvolupament

 

1. Les accions, els projectes i els programes de cooperació al

desenvolupament finançats amb fons públics de la comunitat

autònoma en curs d’execució, i els finalitzats, des que es

conceberen i definiren i fins als resultats, són objecte

d’avaluació.

 

2. L’avaluació es regeix pels criteris bàsics d’eficàcia,

eficiència, pertinència, impacte i viabilitat.

 

3. Els procediments i les bases generals d’avaluació s’han

d’establir reglamentàriament i han de seguir la metodologia de

la cooperació oficial de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.

 

Article 16

Seguiment dels instruments de planificació de la cooperació

al desenvolupament de la comunitat autònoma

 

Amb caràcter anual, s’ha d’elaborar un informe de

seguiment que ha de contenir una anàlisi del grau de

compliment dels objectius prevists en el pla director i en els

plans anuals. Aquest informe s’ha d’elaborar d’acord amb els

mecanismes i els criteris bàsics fixats en els instruments de

planificació.

 

Article 17

Modalitats de la cooperació al desenvolupament

 

1. La política que estableix el Govern de les Illes Balears en

matèria de cooperació al desenvolupament, l’executa

l’Administració de la comunitat autònoma per si mateixa o a

través d’organitzacions no governamentals, dels fons insulars

de cooperació o de qualsevol altre agent de cooperació que

preveu aquesta Llei. 

 

2. L’activitat de cooperació al desenvolupament que executa

directament l’Administració de la comunitat autònoma pot

articular-se mitjançant qualsevol forma reglada de colAlaboració

amb altres institucions o entitats, públiques o privades,

nacionals o internacionals.

 

3. L’activitat de cooperació al desenvolupament que duu a

terme l’Administració de la comunitat autònoma engloba, a

més de la que executa directament, la que finança, mitjançant

l’atorgament de subvencions i la formalització d’altres

instruments de colAlaboració, a través d’organitzacions no

governamentals, dels fons insulars de cooperació o de

qualsevol altre agent de cooperació que preveu aquesta Llei,

per executar programes i projectes de cooperació al

desenvolupament, sempre que tinguin caràcter no lucratiu.

 

Article 18

Instruments de la cooperació per al desenvolupament

 

La política de cooperació per al desenvolupament s’articula

a través dels instruments següents:

 

a) Cooperació tècnica.

 

b) Cooperació econòmica en condiciones no reemborsables.

 c) Cooperació financera.

 

d) Ajuda d’emergència.

 

e) Ajuda humanitària.

 

f) Educació per a la defensa dels drets humans i dels valors

democràtics.

 

g) Educació per al desenvolupament i la sensibilització social.

 

h) Formació per a la cooperació al desenvolupament.

 

i) Investigació per al desenvolupament.

 

j) Altres possibles instruments de cooperació per al

desenvolupament sempre que respectin els principis d’aquesta

Llei.

 

Article 19

D e fin ic ió  d e ls  in str um e n t s  d e  co o p er a ció  a l

desenvolupament

 

1. La cooperació tècnica per al desenvolupament inclou

qualsevol modalitat d’assistència adreçada a la formació i
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qualificació de recursos humans en el país receptor. La

cooperació tècnica es duu a terme a través d’accions,

programes i projectes d’educació i de formació; d’investigació

i de desenvolupament tecnològic; d’intercanvi d’experts;

d’informació; documentació, intercanvi, assessorament,

consultoria i estudis, i, en general, de tot el que contribueix a

elevar les capacitats de les persones i millorar les

organitzacions socials i els marcs institucionals en els països

beneficiaris.

 

2. La cooperació econòmica en condicions no reemborsables

consisteix en aportacions a projectes d’inversió amb la finalitat

de millorar el capital físic dels països beneficiaris, i també en

aportacions a programes d’ajuda als diferents sectors

socioeconòmics.

 

3. La cooperació financera s’expressa a través de mesures i

d’intervencions orientades a millorar l’accés dels països

beneficiaris al capital financer.

 

4. Les ajudes d’emergència són les que tendeixen a satisfer, en

un primer moment, les necessitats humanes en situacions

provocades per catàstrofes naturals o humanes, mancança de

matèries primeres essencials o esdeveniments anàlegs, per

alleugerir el patiment de les poblacions vulnerables i contribuir

a la seva supervivència. S’entenen també com a ajudes

d’emergència les immediates per atendre els refugiats i

desplaçats com a conseqüència de catàstrofes naturals o

humanes.

 

5. L’acció humanitària és la que té com a objectiu primordial

la preservació de la vida de les poblacions vulnerables, que

reconeix la dignitat i els drets de tot ésser humà, i que es

defineix a través de dos tipus d’accions complementàries:

 

a) L’assistència com a aportació de recursos materials i

humans.

b) La protecció, entesa com el reconeixement de la dignitat

i els drets intrínsecs d’aquestes poblacions.

 

6. L’educació per a la defensa dels drets humans i dels valors

democràtics comprèn qualssevol tipus d’accions, l’objectiu de

les quals és la protecció de la vida, la llibertat, la dignitat, la

igualtat, la seguretat, la integritat física i la propietat de

l’individu.

 

7. L’educació per al desenvolupament i la sensibilització social

consisteix en el conjunt d’accions que afavoreixen una millor

percepció de la societat envers les causes i els problemes que

afecten els països empobrits, i que estimulen la solidaritat i la

cooperació actives amb aquests.

 

8. La formació per a la cooperació internacional consisteix en

la capacitació de les persones que, pel seu compromís o la seva

professió, es dediquen a la cooperació al desenvolupament,

articulada preferentment a través dels agents de cooperació.

 

9. La investigació per al desenvolupament comprèn la

producció i l’intercanvi de recursos humans de coneixement per

a l’estudi de les causes i solucions de la situació de països del

sud.

 

Article 20

Mitjans per fer efectius els instruments de cooperació per

al desenvolupament

 

Els mitjans per fer efectius els instruments de cooperació

per al desenvolupament són els següents:

 

a) La disposició de fons públics per fomentar les accions de

cooperació al desenvolupament.

 

b) La iniciativa de les administracions públiques per dur a

terme estudis d’identificació prèvia, que poden derivar en

accions d’execució pròpia.

 

c) Les declaracions institucionals, protocols, convenis, i tots els

altres que siguin necessaris per fer efectius els instruments de

cooperació per al desenvolupament.

 

Article 21

Coordinació de la política per al desenvolupament de

l’Administració de la comunitat autònoma

 

1. L’Administració de la comunitat autònoma ha de vetllar

especialment per la coordinació amb l’Administració de l’Estat

i amb altres comunitats autònomes a fi d’assegurar la

complementarietat de les seves accions amb el conjunt de les

actuacions de cooperació que fan les diferents administracions

públiques.

 

2. L’Administració de la comunitat autònoma, en el marc de la

Unió Europea, ha d’impulsar mecanismes de coordinació de les

seves polítiques de cooperació al desenvolupament amb les de

les distintes institucions europees competents, com també amb

les regions de l’àmbit comunitari.

 

3. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme una política

activa de colAlaboració amb els consells insulars i els ens locals

de les Illes Balears que destinen recursos a la cooperació al

desenvolupament. En especial, ha d’impulsar la participació

dels ens locals de les Illes Balears en accions de cooperació per

al desenvolupament mitjançant l’aplicació d’instruments

mancomunats, consorcis interadministratius o altres ens de

característiques anàlogues, com ara els fons insulars de

cooperació.

 

4. Sense perjudici de la competència exclusiva de l’Estat en

matèria de relacions internacionals, l’Administració de la

comunitat autònoma pot impulsar les formes de colAlaboració

i cooperació que siguin pertinents amb les institucions i entitats

dels països receptors de l’ajuda al desenvolupament, a fi de

millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i projectes de

cooperació d’interès comú en aquest àmbit.

 

Capítol III 

Òrgans de la comunitat autònoma competents en la

política de cooperació per al desenvolupament 

 

Secció I

Òrgans rectors

 

Article 22

Atribucions del Parlament de les Illes Balears

Correspon al Parlament l’aprovació del pla director,

d’acord amb el que preveu aquesta Llei. 
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Article 23

Atribucions del Consell de Govern de les Illes Balears

 

Correspon al Consell de Govern de les Illes Balears:

 

a) Establir la política de cooperació al desenvolupament de la

comunitat autònoma.

 

b) Aprovar la formulació definitiva del projecte del pla director

i trametre’l al Parlament perquè hi deliberi i, si pertoca,

l’aprovi.

 

c) Aprovar el pla anual de cooperació al desenvolupament.

 

d) Exercir totes les facultats que li atribueixen les disposicions

vigents.

 

Secció II

Òrgans executius

 

Article 24

Atribucions del conseller competent en matèria de

cooperació al desenvolupament

 

Correspon al conseller competent en matèria de cooperació

al desenvolupament:

 

a) Elevar al Consell de Govern la proposta de projecte de pla

director perquè aquest en faci la formulació definitiva, si

pertoca.

 

b) Aprovar la formulació definitiva del pla anual i elevar-lo al

Consell de Govern perquè hi deliberi i, si pertoca, l’aprovi.

 

c) Desenvolupar l’acció de govern en matèria de cooperació al

desenvolupament i, en concret, impulsar l’execució de les

mesures contingudes en el pla director i en els plans anuals i, en

general, de totes les actuacions que dugui a terme

l’Administració de la comunitat autònoma en aquest sector.

 

d) Informar el Parlament sobre el grau d’execució del pla

director i dels plans anuals que el despleguen.

 

e) Aprovar els documents de seguiment del pla director i dels

plans anuals de cooperació.

 

f) Fixar reglamentàriament els procediments i les bases

generals per a l’avaluació, el seguiment i el control dels

projectes i programes finançats amb fons públics de la

comunitat autònoma, sense perjudici de les competències

atribuïdes a altres institucions i organismes per la legislació

vigent.

 

g) Impulsar la coordinació dels òrgans de l’Administració de la

comunitat autònoma que, en l’àmbit de les seves competències,

duen a terme actuacions en matèria de cooperació al

desenvolupament.

 

Article 25

Atribucions de l’òrgan directiu competent en matèria de

cooperació al desenvolupament

 

1. Correspon a l’òrgan directiu competent en matèria de

cooperació al desenvolupament, sota la direcció del conseller

corresponent:

a) Redactar l’esborrany de proposta de projecte de pla

director, l’elaboració de la qual correspon al titular de la

conselleria.

 

b) Formular la proposta dels projectes dels plans anuals i

elevar-los a la consideració del titular de la conselleria perquè

en faci la formulació definitiva, si pertoca.

 

d) Dirigir la coordinació dels òrgans de l’Administració de

la comunitat autònoma i de l’administració instrumental que, en

l’àmbit de les seves competències, duen a terme actuacions en

matèria de cooperació al desenvolupament.

 

e) Elaborar els documents de seguiment del pla director i

dels plans anuals de cooperació al desenvolupament.

 

f) Avaluar els programes i projectes finançats amb fons de

la comunitat autònoma o cofinançats amb altres entitats

públiques o privades.

 

g) Mantenir relacions amb l’Agència Espanyola de

Cooperació Internacional i amb altres institucions i entitats,

públiques o privades, nacionals o internacionals, en l’àmbit de

la cooperació internacional.

 

h) Promoure la interlocució amb els agents de cooperació.

 

i) Dur a terme les relacions ordinàries amb els òrgans de

coordinació, colAlaboració i consulta que preveu aquesta Llei.

 

j) Exercir les altres facultats i atribucions que li corresponen

d’acord amb la legislació vigent.

 

2. Les atribucions conferides al titular del centre directiu

competent en matèria de cooperació al desenvolupament que

estableixen les lletres f), g) i h), ho són sense perjudici que el

titular de la conselleria les assumeixi directament quan així ho

consideri oportú.

 

Secció III

Òrgans de coordinació i consulta

 

Article 26

Comissió Interdepartamental de Cooperació al

Desenvolupament

 

1. Es crea la Comissió Interdepartamental en Matèria de

Cooperació al Desenvolupament com a òrgan de coordinació

tècnica de l’Administració de la comunitat autònoma en aquest

sector d’activitat, 

 

2. La composició i el funcionament de la Comissió

Interdepartamental s’han de regular reglamentàriament. 

 

Article 27 

Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes

Balears

 

1. El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes

Balears es l’òrgan consultiu i de participació de la iniciativa
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social en la definició i aplicació de les polítiques de cooperació

al desenvolupament en l’àmbit de la comunitat autònoma.

Aquest òrgan colAlegiat s’adscriu a la conselleria competent en

matèria de cooperació al desenvolupament.

 

2. En el Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes

Balears, a més de l’Administració de la comunitat autònoma,

hi participen els agents de cooperació a què es refereix l’article

29 d’aquesta Llei, colAlectius de solidaritat i experts en aquest

sector.

 

3. El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes

Balears té les funcions següents:

 

a) Conèixer els avantprojectes de llei i qualsevol altra

disposició general que reguli matèries concernents a la

cooperació al desenvolupament i informar-ne.

 

b) Participar en la formulació dels instruments de

planificació que estableix aquesta Llei.

 

c) Conèixer l’esborrany de la proposta de pla director,

deliberar-hi i informar-ne abans que el conseller competent en

matèria de cooperació al desenvolupament elabori la proposta

de projecte de pla director i la sotmeti a la consideració del

Consell de Govern. 

 

d) Conèixer la proposta dels projectes de plans anuals,

deliberar-hi i informar-ne abans que el conseller competent en

matèria de cooperació al desenvolupament en faci la formulació

definitiva i l’elevi a la consideració del Consell de Govern.

 

e) Conèixer els resultats dels documents de seguiment dels

instruments de planificació i, en general, de l’avaluació dels

projectes de cooperació.

 

f) Elaborar, per iniciativa pròpia, informes, recomanacions

i propostes sobre la política i les actuacions de cooperació al

desenvolupament de la comunitat autònoma.

 

4. La composició, l’organització i el funcionament del Consell

de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears s’han

de determinar reglamentàriament.

 

5. El Govern de les Illes Balears ha d’habilitar la dotació

econòmica necessària per dur a terme les funcions

encomanades al Consell de Cooperació al Desenvolupament.

 

Article 28

Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes

Balears en Matèria de Cooperació al Desenvolupament

 

1. Es crea la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de

les Illes Balears com a òrgan de coordinació, cooperació i

assistència recíproca entre l’Administració de la comunitat

autònoma, els consells insulars i els ens locals de les Illes

Balears que executen despeses computables com a cooperació

per al desenvolupament. En aquesta comissió, hi participen

també els fons insulars de cooperació constituïts a les Illes

Balears.

 

2. Les funcions de la Comissió de Coordinació dels Ens

Territorials de les Illes Balears són les següents:

 

a) Assegurar la informació i comunicació mútues entre

l’Administració de la comunitat autònoma, els consells insulars,

les entitats locals de les Illes Balears i els fons insulars de

cooperació municipal, sobre les actuacions que cadascun duu

a terme en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

 

b) Promoure la creació d’una base de dades on consti la

informació de les actuacions que les distintes administracions

públiques de les Illes Balears executen o financen en matèria de

cooperació per al desenvolupament.

 

c) Deliberar en comú les actuacions de cooperació per al

desenvolupament que executen o financen les administracions

públiques de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació,

amb la finalitat de garantir la coherència i complementarietat de

les accions de desenvolupament que aquestes administracions

duen a terme en el marc de les seves competències.

 

d) Planificar i impulsar accions conjuntes de cooperació per

al desenvolupament entre les administracions públiques de les

Illes Balears.

 

3. La composició i el funcionament d’aquesta Comissió s’han

de regular reglamentàriament. 

 

Capítol IV

Mecanismes de participació social i agents de la

cooperació per al desenvolupament a les Illes Balears

 

Article 29

Agents de la cooperació per al desenvolupament

 

1. Als efectes de la Llei de cooperació, es consideren agents de

la cooperació:

 

a) L’Administració de la comunitat autònoma, els consells

insulars i els ens locals de les Illes Balears, i també les

institucions que els integren o organitzacions que els

representen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

 

b) El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons

Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació.

 

c) Les organitzacions no governamentals per al

desenvolupament.

 

d) Les confessions religioses.

 

e) Les universitats.

 

f) Les organitzacions empresarials. 

 

g) Les organitzacions sindicals. 

 

h) Les comunitats balears assentades fora del territori balear

inscrites en el registre corresponent. 
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i) Altres agents socials o entitats que tinguin entre les seves

finalitats dur a terme activitats de cooperació per al

desenvolupament.

 

Article 30

Condicions per actuar en l’àmbit de la cooperació al

desenvolupament a les Illes Balears

 

1. Els agents de cooperació han de complir les condicions

següents:

 

a) Tenir personalitat jurídica pròpia d’acord amb les lleis

que hi són aplicables.

 

b) Tenir seu social o delegació permanent a la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

 

c) No tenir afany de lucre, la qual cosa s’entén com la no

apropiació dels beneficis obtinguts a través d’accions de

cooperació per al desenvolupament finançades a l’empara

d’aquesta Llei. En tot cas, qualsevol ingrés obtingut en aquestes

actuacions, ha de ser reinvertit en activitats de

desenvolupament, ajuda humanitària o educació per al

desenvolupament, amb l’autorització expressa  de

l’Administració.

 

d) Si és necessari, tenir un soci o una contrapart local en la

zona on es duguin a terme els projectes de cooperació.

 

2. Les entitats amb personalitat jurídica pública queden

excloses del compliment de les condicions que preveuen les

lletres anteriors que siguin incompatibles amb la seva

naturalesa jurídica.

 

3. Les comunitats balears assentades fora del territori de les

Illes Balears queden excloses del compliment de les condicions

previstes a la lletra b) del punt 1. No obstant això, han

d’acreditar que disposen de capacitat operativa suficient per

actuar en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat internacionals.

 

4. Excepcionalment, quan raons d’interès públic o social ho

aconsellin i a instància motivada del titular de la conselleria

competent, poden actuar en l’àmbit de la cooperació de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, agents de cooperació

que no compleixin la condició assenyalada a la lletra b) del

punt 1.

 

Article 31

Organitzacions no governamentals per al desenvolupament

establertes a les Illes Balears

 

1. Les organitzacions no governamentals per al

desenvolupament establertes a les Illes Balears es constitueixen

en interlocutors permanents del Govern i l’Administració de la

comunitat autònoma en matèria de cooperació internacional al

desenvolupament.

 

2. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren organitzacions no

governamentals per al desenvolupament establertes a les Illes

Balears les entitats que compleixen els requisits següents:

 

a) Ser entitats privades, legalment constituïdes i sense afany

de lucre.

 

b) Establir expressament als seus estatuts, que entre els seus

objectius, hi ha la realització d’activitats relacionades amb els

valors i les finalitats de la cooperació al desenvolupament.

 

c) Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar plenes, i disposar

d’una estructura susceptible de garantir el compliment de les

seves finalitats.

 

d) Tenir seu social o delegació permanent a la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

 

e) Respectar el codi de conducta propi de les organitzacions

no governamentals. 

 

f) No tenir relacions de dependència, ni directa ni indirecta,

d’institucions públiques, siguin autonòmiques, estatals o

internacionals.

 

Capítol V

Els cooperants

 

Article 32

Disposició general

 

En els programes i els projectes de cooperació al

desenvolupament que gestiona directament l’Administració de

la comunitat autònoma o en aquells que, finançats amb fons

públics, són de responsabilitat dels altres agents de cooperació

esmentats en l’article 29 d’aquesta Llei, hi poden participar

persones cooperants, voluntàries o remunerades.

Article 33

Els cooperants voluntaris

 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per cooperant voluntari

qualsevol persona física que, per lliure determinació, sense

rebre cap contraprestació econòmica ni haver-hi relació laboral,

mercantil o funcionarial de qualsevol tipus, participa de manera

responsable en els programes i projectes de cooperació al

desenvolupament a través dels agents de cooperació

determinats en aquesta Llei.

 

Article 34

Els cooperants remunerats

 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per cooperant

remunerada la persona física que compleix els requisits que

estableix l’article 38 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, i els és

aplicable la normativa estatal vigent.

 

Capítol VI

Mitjans personals

 

Article 35

El personal de la cooperació al desenvolupament 

 

La gestió, l’avaluació i el control de les accions, dels

programes i dels projectes de cooperació al desenvolupament

de l’Administració de la comunitat autònoma s’han de dur a

terme amb personal al servei d’aquesta, i hi poden participar

també els agents que actuen en l’àmbit de la cooperació a les

Illes Balears i els cooperants, voluntaris o remunerats en la

forma prevista en aquesta Llei i en la que determinen els

instruments de planificació aprovats.
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Article 36

Participació del personal de la comunitat autònoma en

programes i projectes propis

 

1. L’activitat de l’Administració de la comunitat autònoma en

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament duta a terme a les

Illes o fora, l’ha d’executar el personal propi d’aquesta

Administració adscrit al centre directiu que tingui competències

en la matèria. No obstant això, amb les condicions i les

limitacions que s’estableixen a l’apartat següent, els

treballadors públics dependents d’altres centres directius poden

participar en accions, programes i projectes de cooperació que

dugui a terme directament l’Administració.

 

2. Els plans anuals de cooperació que aprovi el Consell de

Govern han de determinar el nombre de treballadors públics no

adscrits al centre directiu competent en matèria de cooperació

al desenvolupament que, per un temps determinat, pot

participar en aquestes activitats, i també les accions, els

programes i projectes susceptibles d’acollir-los.

 

3. Al personal funcionari al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma adscrit i no adscrit al centre directiu

competent en matèria de cooperació autoritzat a participar en

accions, programes i projectes en aquesta matèria, se li ha de

conferir una comissió de serveis de caràcter temporal, que s’ha

de regir per la normativa en matèria de funció pública, sempre

que això no n’exigeixi la substitució del lloc de feina. En el cas

del personal laboral, s’ha de regir pel que disposi el conveni

colAlectiu que li sigui aplicable. En el cas que el conveni no faci

cap previsió pel que fa a això, s’han d’aplicar les mateixes

mesures de garantia de llocs de feina que tenen els funcionaris

públics.

 

4. Els costos derivats de la participació d’aquest personal s’han

de sufragar amb càrrec a les partides pressupostàries destinades

a la cooperació al desenvolupament de l’Administració de la

comunitat autònoma, a les quals s’ha d’imputar també el cost

de les assegurances complementàries que les circumstàncies

facin aconsellable concertar.

 

Article 37

Participació del personal de la comunitat autònoma en

programes i projectes finançats amb fons públics de la

comunitat autònoma

 

El personal al servei de la comunitat autònoma autoritzat a

participar en programes i projectes de cooperació al

desenvolupament gestionats per altres, agents de cooperació de

les Illes Balears i finançats amb fons públics de la comunitat

autònoma, en qualitat de personal voluntari o cooperant, estarà

subjecte al mateix règim previst al punt 3 de l’article anterior.

 

Article 38

Contractació externa

 

L’Administració de la comunitat autònoma, en l’àmbit de

la cooperació al desenvolupament i per a actuacions per a les

quals no disposi de mitjans personals adequats o suficients, pot

contractar empreses o professionals, d’acord amb el que preveu

la legislació reguladora dels contractes de les administracions

públiques.

 

Capítol VII

Recursos materials

 

Article 39

Recursos per a la cooperació al desenvolupament

 

1. Anualment, la llei de pressuposts determina els recursos

destinats a la cooperació al desenvolupament en l’àmbit de la

comunitat autònoma, en concordança amb les orientacions

indicatives que estableix el pla director, i garanteix que cada

any es destini un mínim d’un 0,7 % dels fons propis dels

pressuposts de la comunitat autònoma a la cooperació al

desenvolupament. La major part d’aquest percentatge s’ha de

destinat a finançar projectes de cooperació per al

desenvolupament que gestionen ONGD de les Illes Balears.

 

2. Els recursos destinats a la cooperació per al

desenvolupament poden incrementar-se amb subvencions i

contribucions d’altres organismes i institucions, nacionals o

internacionals, públics i privats, i de persones físiques o

jurídiques.

 

Article 40

Despeses amb abast pluriennal

 

d’acord amb el que estableix la legislació pressupostària i

de finances, es poden adquirir compromisos de despesa per

finançar projectes i programes de cooperació al

desenvolupament que s’estenguin fins a exercicis posteriors al

que han estat autoritzats, sempre que se n’iniciï l’execució

durant l’exercici en què s’han autoritzat.

 

Article 41

Ajudes i subvencions

 

1. L’Administració de la comunitat autònoma pot finançar,

mitjançant ajudes o subvencions, els programes i els projectes

de les entitats privades sense ànim de lucre legalment

constituïdes que compleixen els requisits que estableixen els

articles 30 i 31 d’aquesta Llei i que es corresponguin amb les

previsions del pla director i dels plans anuals en aquest àmbit.

 

2. L’Administració de la comunitat autònoma també pot

finançar programes i projectes de cooperació al

desenvolupament mitjançant convenis de colAlaboració i

cooperació amb les administracions, les institucions i les

entitats públiques o privades d’arreu que convinguin en cada

cas, sempre que no tinguin finalitat de lucre i es corresponguin

amb les previsions del pla director i dels plans anuals.

 

3. Les ajudes i subvencions previstes en aquest article s’han

d’atorgar en règim de publicitat, transparència, concurrència,

objectivitat, igualtat i no discriminació.

 

4. Excepcionalment, es poden concedir de forma directa

subvencions l’atorgament i la quantia de les quals s’imposin a

l’Administració en el pla director corresponent que aprovi el

Parlament o en els casos en què aquest procediment estigui

autoritzat en la legislació general que regula les subvencions.

 

5. La resolució de concessió de les ajudes directes i, si s’escau,

els convenis instrumentals a través dels quals es canalitzin

aquestes subvencions han d’establir les condicions i els
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compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa

aquesta Llei i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 42

Pagament anticipat de subvencions

 

1. Com a excepció del que disposa la legislació balear

reguladora de les subvencions, es poden fer, amb caràcter

general, pagaments anticipats de les subvencions concedides

amb càrrec als crèdits de la cooperació al desenvolupament,

atesa la naturalesa d’aquests ajuts.

 

2. Aquests pagaments suposen el lliurament de fons amb

caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per

poder dur a terme les actuacions inherents a les subvencions

atorgades i la consecució de la finalitat per la qual es varen

concedir.

 

3. En aquests casos, el règim de garanties que han d’aportar els

beneficiaris s’han d’establir en les disposicions que fixin les

bases reguladores corresponents o, si s’escau, en la normativa

que sigui d’aplicació.

 

Disposició addicional primera

Aportació a les institucions que integren o organitzacions

que representen els ens locals de les Illes

 

1. Els instruments de programació de l’activitat de

l’Administració de la comunitat autònoma en matèria de

cooperació al desenvolupament que aprovi el Govern de les

Illes Balears, han de contenir una estimació dels recursos

pressupostaris que es prevegi assignar anualment a les

institucions que integren els ens locals de les Illes o les

organitzacions que els representen, en les quals aquests hagin

delegat la gestió dels fons conceptuats en els seus pressuposts

com a ajuda al desenvolupament, en particular els fons insulars

de cooperació. Aquesta estimació s’ha d’efectuar d’acord amb

els criteris generals que a aquest efecte s’hagin establert en el

pla director.

 

2. Els recursos pressupostaris indicatius determinats en els

instruments de programació han d’orientar, pel que fa a les

aportacions anuals als fons insulars de cooperació o a ens de

característiques anàlogues, la formulació de l’avantprojecte

corresponent a l’estat de despeses de la conselleria competent

en matèria de cooperació al desenvolupament, els quals s’han

de tenir en compte a l’hora de formular el projecte de llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma.

 

3. El pla director ha de fixar els procediments i les bases

generals a les quals s’ha d’ajustar l’Administració de la

comunitat autònoma per determinar anualment la distribució

entre els fons insulars de cooperació legalment constituïts a les

Illes Balears dels recursos, que amb aquesta finalitat, es

consignin en el pressupost.

 

Disposició addicional segona

Presentació al Parlament de les Illes Balears del primer

projecte de pla director

 

El Govern de les Illes Balears, en el termini màxim de nou

mesos a partir que entri en vigor aquesta Llei, ha d’aprovar la

formulació definitiva del projecte de pla director i trametre’l al

Parlament perquè hi deliberi i, si pertoca, l’aprovi.

 

Disposició addicional tercera

Creació de l’estructura organitzativa adequada a la política

de cooperació al desenvolupament

 

s’autoritza al Govern de les Illes Balears perquè creï una

empresa pública, de les tipificades com a entitat de dret públic,

que ha de sotmetre l’activitat a l’ordenament jurídic privat,

d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article

1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i

empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria

de cooperació al desenvolupament i emigració, la finalitat de la

qual és l’execució i la gestió dels instruments a través dels

quals s’articula la política de cooperació al desenvolupament i

emigració, i l’aplicació dels recursos econòmics i materials per

fer-la efectiva, tot seguint els manaments i les directrius

d’actuació establertes pels òrgans competents del Govern de les

Illes Balears i la seva administració pública.

 

Disposició addicional quarta

Foment del voluntariat per a la cooperació al

desenvolupament i la solidaritat internacional

 

1. L’Administració de la comunitat autònoma ha de fomentar,

per mitjà dels ens competents, el voluntariat al servei de

programes i projectes de cooperació al desenvolupament i

solidaritat internacional a càrrec d’entitats públiques i privades

sense ànim de lucre.

 

2. Atès el que disposa l’apartat 1, l’Administració de la

comunitat autònoma pot establir convenis amb les entitats a les

quals es refereix; aquests convenis, dins el marc legislatiu

vigent, han de concretar els compromisos de les parts signants,

a fi d’assegurar que les entitats esmentades atenguin la

formació, les necessitats bàsiques, la seguretat personal, la

responsabilitat i la informació necessàries per a l’acompliment

del contracte no laboral de voluntariat.

 

Disposició addicional cinquena

Foment de la formació en matèria de cooperació al

desenvolupament

 

1. L’Administració de la comunitat autònoma ha de donar

suport a les iniciatives dels ens locals i de les institucions i les

entitats per a l’educació i la formació de professionals de la

cooperació al desenvolupament, especialment de les que rebin

reconeixement internacional.

 

2. L’Administració de la comunitat autònoma, d’acord amb la

finalitat a què es refereix l’apartat 1, pot establir convenis amb

les universitats, les organitzacions no governamentals per al

desenvolupament, els fons insulars de cooperació i amb d’altres

d’una altra naturalesa.

 

Disposició addicional sisena

Normes especials reguladores de les subvencions en matèria

de cooperació al desenvolupament i solidaritat

 

El Govern, mitjançant decret, pot exceptuar els principis de

publicitat o concurrència o altres aspectes del règim de gestió,

pagament, control, reintegrament o sancions, en els

procediments de concessió de subvencions amb càrrec als

crèdits de la cooperació al desenvolupament en la mesura que
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aquests siguin desenvolupament de la política de projecció

institucional de la comunitat autònoma en l’àmbit de la

solidaritat internacional i siguin incompatibles amb la

naturalesa de les subvencions o amb els seus destinataris. 

 

Disposició addicional setena 

Foment de les iniciatives de les persones immigrades

 

L’Administració de les Illes Balears ha d’establir els

mecanismes i els instruments adients per donar suport al paper

dels immigrants com a agents de desenvolupament a les seves

comunitats d’origen i també perquè aquests, a les Illes Balears,

creïn espais d’intercanvi cultural i fomentin l’apropament entre

els pobles i el coneixement i el respecte mutus.

 

Disposició addicional vuitena

 

L’Administració de les Illes Balears pot organitzar,

coordinar o participar en campanyes, programes o iniciatives

diverses de solidaritat amb les comunitats balears assentades a

l’estranger, en territoris amb una situació socioeconòmica

caracteritzada per l’existència de necessitats bàsiques evidents

i a favor dels membres amb més mancances.

 

Disposició addicional novena 

 

1. Les empreses del sector públic de la comunitat autònoma i

les entitats privades que per la seva naturalesa jurídica tenen

ànim de lucre que vulguin contribuir amb l’aportació de la seva

experiència i qualificació en els diferents sectors d’activitat als

esforços per a la cooperació al desenvolupament que duu a

terme l’Administració de la comunitat autònoma, ho han de fer

amb programes i projectes que respectin els valors, les finalitats

i els principis ordenadors que estableix aquesta Llei.

 

2. La participació de les entitats esmentades a l’apartat anterior

s’ha d’articular segons les formes reglades de colAlaboració

que, en qualsevol cas, han de preveure necessàriament:

 

a) El compromís de no apropiar-se del lucre o benefici

empresarial obtingut per les accions de cooperació en què

participin.

 

b) L’obligació de comptabilitzar amb total transparència

qualsevol ingrés obtingut amb aquestes accions i reinvertir-lo

en actuacions per al desenvolupament, ajuda humanitària,

educació o investigació en aquest sector, amb l’acord exprés de

l’Administració de la comunitat autònoma.

 

Disposició transitòria primera

 

Mentre el Consell de Govern no dicti la normativa a què fa

referència l’article 26 d’aquesta Llei, les funcions de

coordinació tècnica interdepartamental les ha d’exercir la

Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior.

 

Disposició transitòria segona

Vigència del Decret 128/2000

 

Mentre no s’estableixi el desenvolupament reglamentari

d’aquesta Llei, i en tot allò que no la contradigui, vigeix el

Decret 128/2000, de 8 de setembre, pel qual es crea el Consell

de Cooperació al Desenvolupament.

 

Disposició derogatòria única

 

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o

inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei, la

contradiguin o hi siguin incompatibles. 

 

Disposició final primera

 

S’habilita el Govern per dictar les disposicions generals que

siguin necessàries per desplegar i executar aquesta Llei.

 

Disposició final segona

 

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 29 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

El president:

Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques del Govern d eles Illes Balears per tal de

donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de

cooperatives. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Treball i

Formació, sobre les polítiques del Govern de les Illes Balears

per tal de donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de

cooperatives de les Illes Balears.

La Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes

Balears, establia a la seva disposició final segona les normes

per aplicar i desplegar la llei.

La mateixa llei a la disposició transitòria segona establia

l'adaptació de les cooperatives a aquesta llei.

Atès que la llei té com a objectiu principal la de protegir,

estimular i incentivar l'activitat que desenvolupin les societats

cooperatives.

És pel que el Grup Parlamentari Socialista presenta la

interpelAlació següent:
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Polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de donar

compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de

les Illes Balears.

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7261/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5485/04, relativa a

reglament regulador de la modalitat del tot inclòs. (Mesa de 17

de novembre del 2004).

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 InterpelAlació RGE núm.

5485/04, relativa a tot inclòs, la moció següent.

Exposició de motius

L'increment de la modalitat del producte tot inclòs que

ofereixen els establiments d'allotjament, en especial els hotels,

ha suposat un detriment per a l'activitat que les empreses de

serveis turístics desenvolupen a la nostra comunitat. Aquesta

situació posa en perill la subsistència d'un sector vital per a

l'economia de les Illes Balears, que han vist com el descens de

la depesa mitjana dels turistes influeix de manera directa en la

qualitat de vida dels ciutadans.

Una modalitat que s'inicià en destinacions amb

característiques diferents a les nostres illes, no pot créixer al

ritme actual. La nostra comunitat ofereix serveis, seguretat,

infraestructures que permeten un producte turístic de primer

ordre.

Aquesta modalitat s'ofereix a molts d'establiments que ni

compten amb les instalAlacions adequades, ni garanteixen la

qualitat del producte, ni el servei que requereixen els clients

allotjats. Això suposa un descens en els nivells de satisfacció

dels visitants que tenen un concepte del tot inclòs de

destinacions millors preparades per a això.

Un turisme de qualitat requereix de complir amb les

expectatives dels clients; per a això, s'han de garantir uns

nivells òptims, tant en les instalAlacions com en el servei i, per

descomptat, en las qualitat dels productes que s'ofereixen. Per

tant, és absolutament necessari que la Conselleria de Turisme

del Govern de les Illes Balears redacti un reglament específic

de compliment obligat per a aquells establiments que desitgin

oferir aquesta modalitat. Així es garantirien els nivells

necessaris perquè els clients no se sentin decebuts.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

moció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a modificar la Llei general turística per incorporar-hi

la regulació de la modalitat del tot inclòs.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar un reglament específic de compliment

obligat que reguli la modalitat del tot inclòs.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a preveure en la redacció del reglament les

infraestructures necessàries que hagin de complir els

establiments, els paràmetres mínims que garanteixin la qualitat

del servei i la qualitat del producte que ofereixen; per a això,

s'haurà de dur a terme un seguiment per part de la conselleria

que garanteixi el compliment d'aquests requisits.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a informar del contingut del reglament esmentat al

Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7201/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a canalització d'aigües pluvials d'Alaior. (Mesa de 17

de novembre del 2004).

RGE núm. 7202/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a canalització d'aigües d'Alaior. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7263/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

efectes de la llengua blava. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7264/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

complex esportius Torre dels Enagistes. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7265/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convenis amb els majoristes de viatges. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).
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RGE núm. 7266/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

participació del globus aerostàtic de l'Ibatur al Campionat

d'Espanya. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7267/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

olimpíada d'escacs a Calvià. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7268/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

millora del poliesportiu de San Fernando. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7269/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup

Majorica i el  protocol signat. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7270/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació

de l'empresa Kraft. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7271/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

sinistralitat laboral a les Illes. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7272/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost de publicitat i propaganda del Govern. (Mesa de 17

de novembre del 2004).

RGE núm. 7273/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a figura de

mediador a Eivissa i Menorca. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7274/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

recaptació anual de les terminals de la Promotrot. (Mesa de 17

de novembre del 2004).

RGE núm. 7275/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reclamació prèvia contra l'adjudicació del servei portador de

senyes audiovisuals. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7276/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció

judicial civil contra l'adjudicació del servei portador de senyes

audiovisuals. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7277/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs

contenciós administratiu contra l'adjudicació del servei

portador de senyes audiovisuals. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7278/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs de

reposició contra l'adjudicació del servei portador de senyes

audiovisuals. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7279/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

transferències als consells insulars. (Mesa de 17 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7280/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou

règim econòmic i fiscal de les Illes Balears. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7281/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris

per al nou règim econòmic i fiscal de les Illes Balears. (Mesa

de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7282/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consens

per a l'aprovació del nou règim econòmic i fiscal de les Illes

Balears. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7283/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a pla de desestacionalització. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7284/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

instalAlacions utilitzades als viatges oficials a Menorca. (Mesa

de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7306/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ingressos procedents de transferències

de l'Estat, 2004. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7307/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ingressos procedents de transferències

de l'Estat, 2005. (Mesa de 17 de novembre del 2004).

RGE núm. 7308/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ingressos procedents de transferències

de l'Estat, Salut i Consum 2004. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

RGE núm. 7309/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ingressos procedents de transferències

de l'Estat, Salut i Consum 2005. (Mesa de 17 de novembre del

2004).

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quins motius no es van posar prèviament d'acord els

tècnics del Govern i els tècnics de l'Ajuntament d'Alaior en

l'arranjament dels problemes de canalització de les aigües

pluvials d'aquest municipi?

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears per a

l'execució de la canalització de les aigües des de l'actual zona

d'embassament fins al torrent de Cala en Porter, indicant, si pot

ser, el pressupost previst i el finançament, el calendari i la

responsabilitat de cada administració?

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els ingressos lligats a les actuacions efectuades

pel Govern de les Illes Balears entorn als efectes de la llengua

blava?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la inversió compromesa pel Govern de les Illes

Balears en el complex esportiu denominat Torre dels Enagistes,

a Manacor?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears tornà a signar el 2005

convenis amb els majoristes de viatges alemanys?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost per part del Govern de les Illes Balears de

la participació en el Campionat d'Espanya del globus aerostàtic

de l'IBATUR? I el cost previst de la seva participació el 2005

al Campionat d'Hongria?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'aprovació econòmica definitiva del Govern

de les Illes Balears a l'olimpíada d'escacs a Calvià?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la participació del Govern de les Illes Balears en

la millora de les instalAlacions del poliesportiu de San Fernando

i la creació d'una residència de joves promeses?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre

l'incompliment dels propietaris del Grup Majorica respecte del

protocol signat i la manca d'injecció econòmica?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin seguiment fa el Govern de les Illes Balears de la

situació de l'empresa Kraft?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet que

la sinistralitat laboral a les Illes Balears sigui superior a la

mitjana estatal?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com justifica el Govern de les Illes Balears que el

pressupost de publicitat i propaganda del mateix govern

augmenti ni més ni menys que el 812% per a l'any 2005?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La nova figura de mediador que el Govern de les Illes

Balears presenta al Pla d'Immigració tendrà una corresponsalia

a Eivissa i Formentera i a Menorca?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina conselleria del Govern de les Illes Balears disposa

d'un estudi sobre la recaptació anual de les terminals de la

Promotrot? Si n'és el cas, especificau els criteris seguits en

aquest estudi.

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba la reclamació prèvia presentada

contra la convocatòria i/o adjudicació del servei portador de les

senyes audiovisuals?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En quin estat es troba l'acció judicial civil presentada contra

la convocatòria i/o adjudicació del servei portador de les senyes

audiovisuals?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba el recurs contenciós administratiu

presentat contra la convocatòria i/o adjudicació del servei

portador de les senyes audiovisuals?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

En quin estat es troba el recurs de reposició presentat contra

la convocatòria i/o adjudicació del servei portador de les senyes

audiovisuals?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan i com estudiarà el Govern de les Illes Balears matèries

o aspectes de ser susceptibles de ser transferits als consells

insulars? Existeix calendari? Existeixen criteris?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Existeix qualque avantprojecte de llei del Govern de les

Illes Balears que reguli el nou règim econòmic i fiscal de les

Illes Balears?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Si n'és el cas, els criteris seguits per redactar l'avantprojecte

de llei de nou règim econòmic i fiscal de les Illes Balears, seran

els mateixos que els emprats anteriorment?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa articular el Govern de les Illes Balears el

suficient consens, tant a la nostra comunitat com a la resta de

l'Estat perquè el nou règim econòmic i fiscal de les Illes Balears

sigui aprovat al Congrés dels Diputats?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

En referència al Pla de desestacionalització que presentà el

passat 5 de novembre el Govern, on figura el projecte d'un

edifici cultural polivalent a Campos es refereix a la reforma del

Convent de Campos per convertir-lo en edifici cultural o es

refereix a un altre edifici o projecte?
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Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En els viatges oficials que realitzen els membres del Govern

de les Illes Balears a Menorca, utilitzen habitualment les

instalAlacions del Consell Insular de Menorca? En cas negatiu,

explicau-ne les raons.

Palma, a 12 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ingressos, procedents de transferències de l'Estat,

s'han imputat a la Conselleria d'Educació i Cultura per als

pressuposts 2004?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ingressos, procedents de transferències de l'Estat,

s'han imputat a la Conselleria d'Educació i Cultura per als

pressuposts 2005?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ingressos, procedents de transferències de l'Estat,

s'han imputat a la Conselleria de Salut i Consum per als

pressuposts 2004?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ingressos, procedents de transferències de l'Estat,

s'han imputat a la Conselleria de Salut i Consum per als

pressuposts 2005?

Palma, a 12 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7285/04, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a regulació de l'oferta del tot inclòs. (Mesa de 17 de

novembre del 2004).

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Al llarg dels darrers tres anys el turisme experimenta a la

nostra comunitat autònoma un creixement de la fórmula de

contractació coneguda com tot inclòs a la qual s'han acollit, fins

al moment, més de 150 establiments hotelers, la qual cosa

suposa quasi un 18% dels allotjaments. Ateses la seva
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importància i la incidència que té sobre el turisme familiar,

principalment, és obligació dels poders públics garantir-ne la

qualitat sense que suposi un encariment excessiu del producte.

En aquest sentit, el president de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, el Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou, fent-se

ressò d'aquesta situació, va anunciar a la Fira Turística de

Londres World Travel Market que el Govern de les Illes

Balears té previst elaborar un projecte de llei per regular

l'oferta del tot inclòs a les Illes Balears a fi i efecte de garantir-

ne la qualitat de l'oferta turística i de la comercialització

d'aquest tipus de contractació turística.

Per a la regulació d'aquesta fórmula fa falta un estudi

rigorós dels estàndards de qualitat exigibles, així com un gran

pacte amb el sector i els partits polítics per tal que puguin fer

aportacions profitoses per a una anàlisi detallada de la

comercialització del tot inclòs.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el si de

la Comissió permanent de Turisme una ponència a fi i efectes

d'estudiar les repercussions que sobre l'economia balear té

l'oferta del tot inclòs i, si n'és el cas, redactar, amb el màxim

consens possible, les conclusions oportunes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que dugui a terme un gran pacte amb el sector i els

partits polítics a l'efecte d'anar preparant la informació i la

documentació necessàries a la ponència esmentada en el punt

anterior perquè aquesta dugui endavant la seva tasca.

Palma, a 11 de novembre del 2004.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 4845/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a calendari

d'actuacions en la construcció de residències i centres a

Mallorca. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

El calendari d'actuacions previst per a la construcció de

residències d'assistits i centres especialitzats a Mallorca, segons

es va acordar al Consell de Govern de 30 d'abril del 2004 és el

següent:

Residències

1. Firma del conveni de cessió dels terrenys per part de cada

ajuntament al Consorci de Recursos Sociosanitaris de Mallorca

(any 2004).

2. Publicació al BOIB dels estudis de viabilitat de cada una de

les residències (anys 2004-2005).

3. Publicació al BOIB, al BOE i al DOUE de la licitació de les

obres de cada una de les residències (anys 2004-2005).

4. Adjudicació i construcció de cada una de les residències (any

2005).

5. Posada en funcionament de cada una de les residències (anys

2006-2007).

Centres especialitzats

Centre de discapacitats físics Joan Crespí

1. Redacció del projecte (any 2004).

2. Publicació al BOIB; al BOE i al DOUE de la licitació de les

obres (any 2004).

3. Adjudicació de les obres del centre (anys 2004-2005).

4. Posada en funcionament del centre (anys 2006-2007).

Centre de tractament d'Alzheimer (Hospital Militar)

1. Firma de l'acta de lliurament de l'edifici de l'Hospital Militar

per part del Ministeri de Defensa al Govern de les Illes Balears

(any 2004).

2. Redacció del projecte (any 2004).

3. Publicació al BOIB, al BOE i al DOUE de la licitació de les

obres (anys 2004-2005).

4. Adjudicació de les obres del centre (anys 2004-2005).

5. Posada en funcionament del centre (anys 2006-2007).

Palma, 26 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 5430/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvis de RPT.

(BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Mitjançant el present escrit, s'adjunta la relació facilitada

pel Servei de Registre de Personal de la Direcció General de

Funció Pública de la relació nominal de tots els canvis d'RPT

realitzats per la Conselleria d'Interior des del 3 de juliol del

2003 fins al dia 10 de setembre del 2004, amb indicació de la

data i del número de BOIB, així com de la pàgina i número de

la disposició.

Marratxí, 14 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 5443/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

infraestructures per a l'atenció als malalts d'Alzheimer.

(BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

El Govern de les Illes Balears, d'acord amb el conveni

firmat amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, té

previst de construir per a l'atenció als malalts d'Alzheimer les

infraestructures següents:

• Centre de tractament d'Alzheimer i altres demències

(Hospital Militar). Pressupost: 7.300.000 euros.
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• Residència d'Alzheimer i altres demències a Marratxí.

Pressuposts: 6.500.000 euros.

• Residència per a malalts d'Alzheimer i altres demències a

Sant Antoni. Pressupost: 4.455.000 euros.

• Centre especialitzat d'Alzheimer i altres demències a

Formentera. Pressupost: 700.000 euros.

Les obres d'aquests centres es preveu que es duguin a terme

a curt termini.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 5445/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost

econòmic dels convenis signats per la Conselleria de Turisme.

(BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Us comunic que no es respon l'esmentada pregunta perquè

no es correspon el títol amb la pregunta.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 5487/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a

residències de tercera edat. (BOPIB núm. 53 de 17 de

setembre del 2004).

Els municipis seleccionats per a la ubicació de les

residències són: Santanyí, Marratxí, Capdepera, Calvià,

Montuïri, Sant Joan, Inca, Pollença, Palma, Bunyola, Santa

Margalida i Manacor.

Els criteris seguits per ubicar les residències a aquests

municipis han estat els següents:

1. S'han enviat 53 escrits dirigits a tots els ajuntaments de

Mallorca, solAlicitant la possibilitat de construir un centre

geriàtric al seu municipi, en funció de la disponibilitat del sòl.

2. Dels ajuntaments que contestaren els anteriors escrits, s'ha

seguit per a la seva selecció un criteri exclusivament tècnic,

arquitectònic i urbanístic.

La gestió de cada una d'aquestes residències la farà

l'adjudicatari del contracte de concessió d'obra pública; motiu

pel qual no existeix cap tipus de finançament per part de

l'administració autonòmica.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

F)

A les Preguntes RGE núm. 5594/04, 5595/04 i 5596/04

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan,

relatives a conveni de soterrament de les línies elèctriques a

Eivissa, als usuaris de les línies elèctriques soterrades i a

empresaris signants del conveni de soterrament de les línies

elèctriques, respectivament. (BOPIB núm. 54 de 24 de

setembre del 2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha signat

cap conveni amb empresaris de la zona nord de l'illa d'Eivissa

per finançar el soterrament de línies elèctriques.

Com la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no sap

a quants d'usuaris ha de donar serveu, les línies elèctriques que

es preveu soterrar mitjançant el finançament d'empresaris.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha signat

amb cap empresari de l'illa d'Eivissa convenis per tal de

finançar el soterrament de línies elèctriques.

Palma, 27 d'octubre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 5598/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

actuacions per fer front als efectes de la llengua blava.

(BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

1. Es varen aconseguir 3.500.000 euros del Ministeri

d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Les despeses efectuades fins ara han estat de

2.654.631,10 euros.

3. Tenint en compte que les despeses efectuades són

inferiors a l'aportació del MAPA, totes les actuacions s'han

finançat amb els esmentats fons.

4. S'han efectuat totes les actuacions precises i necessàries

i aquestes continuaran fins a finals de l'any 2005.

Palma, 19 d'octubre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 5599/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

programes de tecnificació. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre

del 2004).

Els programes de tecnificació que executarà l'Escola Balear

de l'Esport al complex esportiu anomenat Torre dels Enagistes

a Manacor, seran atletisme i ciclisme.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
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I)

A la Pregunta RGE núm. 5600/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

alumnes usuaris de programes de tecnificació. (BOPIB núm.

54 de 24 de setembre del 2004).

S'adjunta relació dels alumnes de programes de tecnificació

de l'Escola Balear de l'Esport.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 5610/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a aportacions

a les fires de la Ciència i la Tecnologia. (BOPIB núm. 54 de

24 de setembre del 2004).

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació va

organitzar la fira a l'illa de Mallorca amb els seus mitjans, atès

que la competència de la investigació científica i tècnica és una

competència de la comunitat autònoma, en colAlaboració amb

l'Estat i que l'organització de fires és competència exclusiva de

la comunitat autònoma.

La colAlaboració del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

ha estat en mitjans humans i materials mitjançant assumpció de

despeses, sense que es pugui determinar amb precisió l'import

exacte de la seva aportació. El consell ha contribuït a la difusió

publicitària (impressió i repartiment dels tríptics i els pòsters),

es va fer càrrec de les despeses de transport dels participants i

visites concertades dels centres educatius de Formentera, va

cofinançar l'activitat de cotxes solars i es va fer càrrec de part

de les empreses de transport i allotjament dels conferenciants.

Pel que fa als mitjans humans, durant dos mesos un tècnic del

Consell Insular es va dedicar, juntament amb els tècnics del

Govern, a tasques de coordinació generals i es va encarregar de

l'organització de les activitats paralAleles. I pel que fa als

mitjans materials, s'ha fet càrrec del desplaçament dels

participants de Formentera.

Palma, 18 d'octubre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

K)

A les Preguntes RGE núm. 56180/04, 5619/04 i 5620/04,

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,

relatives a trobada amb empresaris xinesos, relació del

conseller d'Interior amb els empresaris xinesos i contracte per

a la trobada amb empresaris xinesos, respectivament. (BOPIB

núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

Aquest conseller, com a membre del Govern de les Illes

Balears, participa en totes aquelles accions que poden ser

d'interès per als ciutadans de les Illes Balears.

Marratxí, 22 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 5904/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a per a

quan les subvencions d'accions puntuals. (BOPIB núm. 55 d'1

d'octubre del 2004).

Amb relació a quan es publicarà la línia de subvencions

d'accions puntuals, per part de la Direcció General de Joventut,

cal manifestar el següent:

1. Que la Resolució de la consellera de Presidència i Esports

d'1 de juliol del 2004, per la qual s'estableix la convocatòria de

subvencions per realitzar activitats de curta durada i accions

puntuals en matèria de joventut per a l'any 2004, va ser

publicada al BOIB núm. 95, de dia 8 de juliol del 2004.

2. Que el termini de presentació de solAlicituds acaba el 15

d'octubre i es destina a aquesta convocatòria la quantitat

màxima global de 100.000 euros (60.000 per a ajuts a persones

jurídiques sense ànim de lucre i 40.000 per als ajuntaments)

amb un màxim de 2.500 euros per projecte i solAlicitant.

Palma, 26 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 5910/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a nous projectes

de formació i d'inserció laboral. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre

del 2004).

Amb caràcter previ, precisar que no forma part del

contingut competencial assignat a la Direcció General de

Menors i Família l'elaboració o el desenvolupament de

projectes de formació o d'inserció laboral. Per la seva banda, la

prevenció i l'atenció als menors en situació de risc social són

competències dels consells insulars i dels serveis socials

municipals.

No obstant això, la Direcció General de Menors en

colAlaboració amb la Conselleria de Treball i Formació, a través

del Fons Social Europeu, ha vengut desenvolupant, des del

1996, el programa de formació i d'inserció sociolaboral de

menors amb risc d'exclusió social anomenat Dalias. El mes

d'agost del 2003, s'havia d'haver renovat el conveni amb la

Conselleria de Treball i Formació, però les partides

pressupostàries que li donaven suport es trobaren exhaurides.

El programa es va continuar amb fons propis de la mateixa

direcció general fins al 30 de juny del 2004.
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Pel que fa a les intervencions educatives que es duen a

terme en el compliment de mesures imposades pels jutjats de

Menors a menors i a joves, dos dels àmbits prioritaris que es

treballen són el formatiu i el d'inserció laboral. Per tant de

desenvolupar-los, en l'execució de les mesures es compta amb

el de tota la xarxa de recursos socials a l'abast i amb els

programes formatius i d'inserció laboral conveniats o

desenvolupats per associacions que compten amb finançament

del Fons Social Europeu.

Palma, 26 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 5911/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a joves atesos a

es Pinaret i es Fusteret. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del

2004).

El nombre de menors atesos al centre es Pinaret fins dia 7

d'octubre del 2004 ha estat de 62 menors, i el nombre d'atesos

a es Fusteret ha estat un total de 16 menors, entre els dos

centres resulta un total de 78 menors.

La relació d'internaments al llarg de l'any 2004 és la

següent:

Es Pinaret. Atesos fins dia 7-10-2004. Total: 62 menors.

Menors ja ingressats a dia 1 de gener del 2004: 30 menors.

Tipus de mesura:

Règim obert: 1

Semiobert: 27

Tancat: 1

Terapèutic: 1

Menors ingressats des de dia 1 de gener del 2004: 32 menors.

Tipus de mesura:

Règim obert: 1

Semiobert: 9

Tancat: 9

Terapèutic: 1

Detencions fiscals: 8

Caps de setmana: 4

Es Fusteret. Atesos l'any 2004. Total: 16 menors.

Menors ja ingressats a dia 1 de gener del 2004: 7 menors.

Tipus de mesura:

Règim obert: 5

Semiobert: 27

Tancat: 1

Menors ingressats des de dia 1 de gener del 2004: 19 menors.

Tipus de mesura:

Règim obert: 7

Semiobert: 10

Tancat: 2

Palma, 26 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 5913/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dotació econòmica

per serveis socials a Mallorca. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre

del 2004).

Els problemes concrets que han fet que el Govern de les

Illes Balears hagi augmentat la dotació econòmica al Consell

Insular de Mallorca i d'acord amb el que estableix la Llei

10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i

administratives, a l'apartat 4 de la disposició addicional vint-i-

cinquena, són:

• El personal eventual no estava previst a l'annex de la Llei

14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències en

matèria de serveis socials i seguretat social.

• Increment en la despesa dels centres assistencials.

• Canvi del sistema de finançament dels programes als

centres assistencials, passant, de subvencions directes fins

a l'any 2000 a la UNAC i al Consorci APROP, a concerts

de places l'any 2003.

• El desembre del 2002 es va tramitar un expedient anticipat

de despesa i plurianual relatiu al Servei d'ajuda a domicili

amb l'Ajuntament de Palma. Atesa la data de tramitació de

l'expedient els pressuposts del 2003 no preveien aquesta

despesa; a més del fet que el conveni firmat amb

l'Ajuntament de Palma va ser en data 10 de gener del 2003.

• Factures pendents de pagament a 31-12-03, referents a

places concertades i a gestió ordinària.

Palma, 26 d'octubre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 5918/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

ingressos per la venda de vedells. (BOPIB núm. 55 d'1

d'octubre del 2004).

A data 12 d'octubre del 2004, els ingressos econòmics

comptabilitzats per SEMILLA per la venda de vedells han estat

de 507.451,95 euros.

Aquesta quantitat és inferior a les compres efectuades a

causa de:

1. SEMILLA està sotmesa a les regles de prorrata, fet que li

suposa que una part de l'IVA suportat no sigui deduïble,

passant a incrementar el cost de la compra.

2. Durant l'operació es varen produir baixes entre els vedells

transportats.

Palma, 21 d'octubre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 6016/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a centres

nacionals de formació visitats pel conseller de Treball.

(BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

En data 20 de setembre, el conseller de Treball i Formació

va realitzar un viatge on visità el Centre Nacional de Vigo,

acompanyat pel director general de Formació, la cap de gabinet

de la Conselleria de Treball, un representant per part de

Comissions Obreres i un representant per part d'UGT. El cost

total és de 3.465,34 euros.

Palma, 2 de novembre del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 6069/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a assistència a

la Conferència de presidents autonòmics. (BOPIB núm. 56 de

8 d'octubre del 2004).

Sí, hi va assistir el passat dimarts, dia 26 d'octubre del 2004.

Palma, 29 d'octubre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 6070/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a propostes del

Govern a la Conferència de presidents autonòmics. (BOPIB

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

El Govern sempre planteja propostes que responen a

l'interès dels ciutadans de les Illes Balears, i així ho ha fet el

president a la Conferència de presidents autonòmics.

Palma, 29 d'octubre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 6071/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a esdeveniments

a l'empresa Kraft. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Aspectes positius:

a) Capacitat d'acords entre els treballadors i l'empresa Kraft.

b) Que els acords donen millors perspectives de futur a la

fàbrica de Maó.

Aspectes negatius:

L'acomiadament de 26 persones, especialment pel fet que

són llocs de feina de la indústria.

Palma, 14 d'octubre del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 6073/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a canvi de

freqüències de TV. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

El Govern de les Illes Balears va adjudicar, mitjançant

concurs públic de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions

Institucionals, l'estudi de consultoria denominat "Inventari

radioelèctric de les emissions de televisió i proposta de

planificació de freqüències per a una xarxa de televisió i una

xarxa de ràdio a les Illes Balears", a Difusió Digital Societat de

Telecomunicacions, SA (TRADIA).

Així mateix l'EPRTVIB va adjudicar en data 6 de juliol del

2004 a TRADIA i TESA el concurs públic perr a l'inici de la

"prestació del servei portador de suport del servei públic de

televisió i ràdio, consistent en la contribució, distribució i

difusió dels senyals dels canals de televisió i ràdio

autonòmics", d'acord amb els paràmetres següents:

• Xarxes de contribució d'IB3 Ràdio i TV i els 4 senyals

autonòmics a Telefónica de España (TESA).

• Xarxes de distribució interilles a Telefónica de España

(TESA).

• Xarxes de difusió d'IB3 Ràdio i TC i els 4 senyals a

Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, SA

(TRADIA).

• Xarxes de distribució interilles a Difusió Digital

Societat de Telecomunicacions, SA (TRADIA).

L'adjudicació anterior implica que l'ens públic suportarà

durant 10 anys un cost global anual d'1.515.807 euros, pel

còmput de serveis de suport del nostre senyal autonòmic més

els senyals de Catalunya i València.

A més del compromís del Govern de les Illes Balears,

també es compleixen els compromisos manifestats en el

conveni amb la Generalitat de Catalunya de data 7 de maig

d'aquest any.

S'ha constituït la Comissió Mixta Tècnica prevista a

l'esmentat conveni per al seu desenvolupament i

materialització, específicament dirigit a aconseguir l'emissió

d'IB3 a Catalunya en justa reciprocitat a les emissions de la

Corporació Catalana de la Radiotelevisió al territori balear.

La distribució dels costos prevista al conveni està pendent

de determinar, si bé ambdues parts hem manifestat la nostra

voluntat de màxima colAlaboració per fer realitat els acords, un

dels quals concretament és el de garantir la distribució i difusió

dels senyals catalans a tot el territori de Balears mitjançant la

implantació de la xarxa de comunicació pròpia del Govern

contractada i en fase d'execució. Estam a l'espera de les

propostes i dels projectes de la Generalitat de Catalunya per

implementar la reciprocitat de les emissions.
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Palma, 25 d'octubre del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 6074/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a independència

informativa d'IB3. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

És una qüestió hipotètica, ja que l'actual director

d'informatius, el Sr. José María Castro, no ha estat mai cap de

premsa de l'actual president del Govern.

Palma, 25 d'octubre del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 6075/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a planificació de

freqüències. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

L'estudi de consultoria del qual es té referència, denominat

"Inventari radioelèctric de les emissions de televisió i proposta

de planificació de freqüències per a una xarxa de televisió i una

xarxa de ràdio a les Illes Balears", va ser adjudicat després de

concurs públic celebrat per la Vicepresidència i Conselleria de

Relacions Institucionals a l'empresa Difusió Digital Societat de

Telecomunicacions, SA (TRADIA).

Palma, 25 d'octubre del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 6261/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències

de Justícia. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

En relació a la transferència de Justícia, el president Jaume

Matas es va referir, durant el debat en el Parlament (5, 6 i 7

d'octubre) sobre l'orientació política general, a les fórmules

utilitzades per altres comunitats autònomes per solucionar el

problema de la dotació econòmica per finançar aquestes

competències.

Textualment, el president va dir:

"També he de dir que aquest problema ha estat un problema

generalitzat a tota Espanya i que en aquelles comunitats

autònomes on s'ha trobat una solució en aquesta transferència

de justícia, s'han trobat solucions urbanístiques a algun lloc. És

a dir, com que no hi havia doblers, s'han fet fórmules

urbanístiques per intentar treure unes plusvàlues que al final

poguessin resoldre la situació de la justícia en general. Jo l'únic

que vull dir és que nosaltres estam oberts a tot. Per tant, si des

del Govern d'Espanya, naturalment amb la intermediació del

Partit Socialista de les Illes Baleares volen fer ofertes sobre

aquesta negociació que puguin incloure qualsevol tipus d'oferta

imaginativa serà ben rebuda, serà ben rebuda perquè l'important

és que puguem resoldre un problema com és la transferència de

la justícia i dotar la justícia dels mitjans que es necessiten".

Palma, 3 de novembre del 2004.

El director general de Comunicació:

Joan Martorell i Bonet.

Ordre de Publicació

Z)

A les Preguntes RGE núm. 6262/04 i 6263/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a

intermediació del Partit Socialista i a ofertes imaginatives,

respectivament. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

L'objectiu d'aquest govern i del seu president és aconseguir

que les competències de Justícia es traspassin a la comunitat

autònoma ben dotades econòmicament, amb mitjans suficients

que garanteixin les millores necessàries en el funcionament del

servei, la millora de les dotacions actuals i les inversions en

infraestructures que resolguin els dèficits històrics i serveixin

per atendre les necessitats futures. En la consecució d'aquest

objectiu el Govern demana la colAlaboració de totes les forces

polítiques i valora molt positivament les actituds i els

posicionaments favorables a l'acord, com el que es va produir

a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 15

de setembre del 2004, en què es va aprovar per unanimitat la

Proposició no de llei RGE núm. 2857/04, relativa a gestió de

l'Administració de Justícia.

Palma, 20 d'octubre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei de comercialització d'estades turístiques a

habitatges (RGE núm. 4626/04). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

17 de novembre del 2004, conformement amb l'establert a

l'article 93 del Reglament de la Cambra, i atès l'escrit RGE

núm. 7298/04, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, acordà d'ampliar el termini d'esmenes a la

proposició de llei de referència (BOPIB núm. 50, de 30 de

juliol del 2004) fins al proper dia 2 de desembre, a les 14,00

hores.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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B)

Acord sobre l'òrgan en el qual s'han de debatre les

propostes de resolució que puguin derivar-se de l'Informe

anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any

2001, presentat pel Tribunal de Comptes (RGE núm. 7007/04).

Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes

Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta,

de dia 17 de novembre del 2004, conformement amb l'article

173 del Reglament de la Cambra, acordà que les propostes de

resolució de referència es debatin en el si de la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Adjudicació de places mitjançant concurs de mèrits.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada el dia 29

de juny del 2004, aprovà els acords relatius a la modificació de

la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal.

Atès que aquests es publicaren al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears núm. 48 de dia 16 de juliol del

2004. 

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears núm. 48 de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la

nova RPT del Parlament de les Illes Balears, on hi figuren les

places de cap de negociat de Transcripcions, cap de negociat de

Divulgació Institucional i cap de negociat de la JEIB i

Processos Electorals.

Atès que aquestes estan vacants i dotades

pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears núm. 53 de 17 de setembre del 2004, es publicaren les

bases de la convocatòria per cobrir mitjançant concurs de

mèrits les places assenyalades.

Atès que la comissió tècnica de valoració mitjançant

resolució de dia 9 de novembre del 2004, acordà elevar a la

presidència i a la Mesa, la proposta d’adjudicació definitiva de

les places esmentades.

Atès que la Mesa a la sessió celebrada dia 17 de novembre

del 2004, aprovà l’adjudicació de les places plantejada per la

comissió tècnica de valoració, de les persones que es detallen

a continuació; en ús de les facultats previstes a l’article 55

(apartats 2 i 3) de l’Estatut del Personal al servei del Parlament

de les Illes Balears,

Resolc:

1- Adjudicar les següents places als funcionaris del cos

d’administratius (grup C, nivell 20) que es detallen tot seguit,

mitjançant concurs de mèrits:

Jaume Riera i Pou

Administratiu (grup C, 23)

Cap de negociat de la JEIB i Processos Electorals ( grup C,

nivell 23)

Jean Pierre Munar i Arrom

Administratiu  (grup C, 23)

Cap de negociat de Transcripcions ( grup C, nivell 23 )

Jaume Munar i Arrom

Administratiu (grup C, 23)

Cap de negociat de divulgació institucional (grup C, nivell

23)

   

2. Que disposen d'un mes per prendre possessió de les places

des de la data de notificació dels nomenaments.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un

mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de

la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei

30/1992, de 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 a partir de l’endemà de

la data de notificació de la present resolució.

5. Que els efectes econòmics i administratius seran des de la

data indicada respectivament a l’acta de presa de possessió de

les places esmentades.

A la seu del Parlament, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència del dia 1 de juliol

del 2004, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 3050/04

del dia 1 de juliol del 2004,  en ús de les facultats previstes a

l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,



BOPIB núm. 63 -  19 de novembre del 2004 2219

s’aprovà el nomenament del Sr. Mateu Morro Marcé com a

personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de

negociat (assimilat a funcionari de carrera del grup C, nivell

23) i  adscrit al servei del grup parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista.

                   

Atès que l’Hble. Sr. Pere Sampol com a portaveu del grup

parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant l’escrit amb

RGE núm. 7233/04 del dia 11 de novembre del 2004, sol.licita

el cessament del Sr. Mateu Morro Marcé, com a personal

eventual adscrit al servei del grup parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista, amb efectes des del dia 17 de novembre del 2004.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada

el dia 17 de novembre del 2004, i en ús de les facultats

previstes a l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de

les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Mateu Morro i Marcé, com a personal

eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup

C, nivell 23)  adscrit al servei del grup parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista, amb efectes econòmics i administratius

des del dia 17 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.

  

A la seu del Parlament, a 17 de novembre del 2004.

El president del Parlament de Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

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.

B. El portaveu del grup parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 7233/04 del dia

11 de novembre del 2004, sol.licita el nomenament del Sr.

Gabriel Vicens Mir , com a personal eventual adscrit al servei

del grup esmentat.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment

resta vacant.

Tot d’acord amb l’aprovat a la sessió de la Mesa del dia 17

de novembre del 2004, i en ús de les facultats previstes als

articles 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes

Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Gabriel Vicens i Mir, com a personal

eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup

C, nivell 23),  adscrit al servei del grup parlamentari del

PSM-Entesa Nascionalista, amb efectes econòmics i

administratius des del dia 17 de novembre del 2004.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que no rebrà per part del Parlament de les Illes Balears,

retribucions en concepte de triennis o antiguitat.

4. 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, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa

Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de

la data de notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 17 de novembre del 2004.

 El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.
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