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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS

els seus estatuts adaptats al registre de cooperatives, quedaran
dissoltes de ple dret, i entraran en període de liquidació."
Disposició final única
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, a 15 de juny del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2005, aprovà la Llei de reforma de la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives.
Palma, a 28 de juny del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 1/2003,
DE 20 DE MARÇ,
DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2005, aprovà la Llei de mesures transitòries per
a l'atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears.
Palma, a 28 de juny del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició transitòria segona de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de Cooperatives de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de
29 de març) va atorgar un termini màxim de vint-i-quatre mesos
a partir de la publicació de la llei perquè les cooperatives de les
Illes Balears constituïdes d’acord amb la normativa anterior
adaptessin els seus estatuts a aquesta llei. A més, la llei preveu
que, un cop exhaurit aquest termini, sense adaptar els seus
Estatuts, les cooperatives quedin dissoltes de ple dret i entrin en
període de liquidació, sense perjudici que la cooperativa acordi
expressament la seva reactivació amb l’acord previ de
l’assemblea general.
Actualment, un gran nombre de societats cooperatives no
han pogut adaptar els seus Estatuts a la Llei 1/2003, de 20 de
març, tot això, fa necessari modificar la disposició transitòria
segona de la Llei 1/2003, de 20 de març, amb la finalitat
d’atorgar un nou termini perquè les cooperatives de les Illes
Balears adaptin els seus Estatuts a les prescripcions d’aquesta
llei, per motius de seguretat jurídica.
Article únic
Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, que
passa a tenir la següent redacció:
“Disposició transitòria segona
Adaptació dels estatuts
1. Les cooperatives de les Illes Balears constituïdes abans de
l’entrada en vigor de la present llei hauran de presentar en el
registre de cooperatives els seus estatuts adaptats a la mateixa
abans del 31 de juliol de 2005.
2. L’acord d’adaptació esmentat haurà d’ésser adoptat per
l’Assemblea General, i serà suficient el vot a favor de la meitat
més un dels socis presents i representats.
3. Una vegada transcorregut el termini indicat a l’apartat 1, si
les cooperatives no compleixen la seva obligació de presentar
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B)
LLEI DE MESURES TRANSITÒRIES PER A
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
AUTONÒMICA DE GRAN ESTABLIMENT
COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Dia 29 de juny de 2001 entrà en vigor la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.
La principal innovació d’aquesta llei, tal com assenyala el punt
VII, paràgraf tercer, de l’exposició de motius, és: “La definició
dels conceptes d’establiment comercial i de gran establiment
comercial constitueixen l’objecte del títol IV, juntament amb el
règim d’autorització que la mateixa llei estableix. La
intervenció autonòmica mitjançant una llicència comercial
específica, l’atorgament de la qual va lligat a l’establiment
d’una taxa, queda limitada a les grans empreses comercials i té
el fonament principal en la necessitat de salvaguardar l’equilibri
desitjable en la competència i la protecció dels interessos
generals de caràcter supramunicipal.”
II
És en l’article 13.2 de la Llei d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears on s’estableix que la construcció,
la instalAlació i l’obertura dels grans establiments comercials
està sotmesa al règim autoritzador fixat en l’article 15 de la
mateixa llei, que, tanmateix, no considera més que els trets
bàsics d’allò que titula com a procediment de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial, que, per això,
requereix el desplegament mitjançant una disposició
reglamentària, tal com determina la disposició transitòria quarta,
que, mentrestant, estableix que en la solAlicitud s’adjuntarà la
documentació fixada en el Pla director sectorial d’equipaments
comercials, aprovat pel Decret 217/1996, de 12 de desembre.
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Així doncs, mentre el Govern redacta, tramita i aprova la
disposició reglamentària que, entre altres aspectes, ha de regular
el procediment de tramitació de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial, desplegant el que estableix l’article 15
de la Llei 11/2002, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears, es considera necessari suspendre
cautelarment la concessió d’aquestes llicències autonòmiques
com a mesura de ponderació per a evitar situacions desiguals i
de preponderància econòmica que puguin produir un
desequilibri entre les condicions d’establiment de les grans
empreses comercials a les Illes Balears.

A les solAlicituds de llicència autonòmica de gran
establiment comercial ingressades abans del 21 de maig de
2005, no hi és d’aplicació aquesta llei i, per tant, es poden
tramitar d’acord amb la normativa vigent.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 15 de juny del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

IV
Aquesta llei, en conseqüència, només té per objecte
l’establiment d’unes mesures transitòries, com a norma cautelar
des de la data en què el Consell Assessor de Comerç de les Illes
Balears informà sobre el text d’aquesta norma, el 20 de maig de
2005, fins que entri en vigor la disposició reglamentària que
desplegarà les previsions de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Aquesta llei respecta plenament les potestats corresponents
als tres consells insulars de dictar, si és el cas, una norma
territorial cautelar, simultàniament o amb posterioritat a l’acte
d’iniciació del procediment de formulació del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, atès que el seu abast es
concreta i es delimita a les actuacions procedimentals
corresponents a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
del Govern de les Illes Balears.

A)

El caràcter cautelar per tal d’evitar moviments especulatius
és el que justifica les condicions urgents de la seva aplicació i
la tramitació de la llei pel procediment extraordinari de lectura
única.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Ramis
d'Ayreflor i Cardell.

Article únic
La tramitació de les solAlicituds de llicència autonòmica de
gran establiment comercial, fixada en els articles 13 i 15 de la
Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial
a les Illes Balears, que no s’hagin presentat abans del dia 21 de
maig de 2005, queda suspesa i no s’hi donarà curs fins a
l’entrada en vigor de la disposició reglamentària que desplegui
la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears, al compliment de la qual queden
sotmeses.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2749/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i l'Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Disposició addicional
Aquesta llei no serà d’aplicació en els següents casos: a)
rehabilitació, modernització i millora d’un gran establiment
comercial, sempre que no suposi augment de la superfície de
venda; b) trasllats dels grans establiments comercials, sempre
que siguin dins el mateix municipi i que no suposin una
incidència negativa sobre l’equipament comercial adequat a
l’àmbit territorial afectat per la nova ubicació, sobre l’estructura
comercial d’aquell i la que pugui generar sobre el petit comerç
existent; i c) els mercats municipals.
Disposició transitòria

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 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4604/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a traspàs dels fons del Consorci Formentera
Desenvolupament. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4788/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a venda de xalets i habitatges
a turistes. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4791/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a previsions per a la temporada
turística del 2006. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4789/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a disminució de la despesa
turística en un 1,2% el 2004. (BOPIB 90 de 10 de juny del
2005).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4796/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats de l'estratègia contra
el canvi climàtic. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
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 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4787/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a emissions
de CO2 a l'atmosfera. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4790/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici de la temporada turística
el 2005. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).

Ordre de Publicació
H)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4794/05, de
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l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a viatge a Nova York.
(BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
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 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4799/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de "portal nàutic".
(BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4798/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de la negociació del
conveni del personal laboral al servei de la comunitat autònoma.
(BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 4715/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'increment d'imposts. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).
La votació obtengué el resultat següent:

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4795/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats al Pla de qualitat de les
aigües de bany per al 2005. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4797/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descentralització dels cursos de
la policia local. (BOPIB 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 4800/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2005, atès l'escrit RGE núm. 4956/05, presentat
pel Govern de les Illes Balears, quedà ajornada la pregunta de
referència, del diputat Hble. Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou sistema d'informació dels
serveis públics d'ocupació (SISPE), publicada al BOPIB núm.
90, de 10 de juny d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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E)
Declaració institucional en favor d'una solució al conflicte
del Sàhara occidental justa i respectuosa amb el dret
d'autodeterminació del poble saharià.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

B)
Tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei
RGE núm. 4554/05.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, aprovà per assentiment que el projecte de llei
de referència, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives (BOPIB núm. 89, de 3 de juny d'enguany), fos
tramitat per tramitació directa i lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"Declaració institucional en favor d’una solució al
conflicte del Sàhara Occidental justa i respectuosa amb el
dret d’autodeterminació del poble saharià
Trenta anys després de l’entrega per part de les autoritats
espanyoles de l’antic territori del Sàhara espanyol a Marroc i
Mauritània, el conflicte del Sàhara segueix essent un dels últims
casos de descolonització pendents de resoldre.

Tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei
RGE núm. 4713/05.

El poble saharià ha hagut de patir l’amargor de l’ocupació
del seu territori, de la seva colonització, i d’un llarg exili que
afecta una gran part de la seva població. Més de 300.000
persones miren de sobreviure en les duríssimes condicions dels
campaments de refugiats de Tindouf (Algèria).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, aprovà per assentiment que el projecte de llei
de referència, de mesures transitòries per a l'atorgament de la
llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes
Balears (BOPIB núm. 90, de 10 de juny d'enguany), fos tramitat
per tramitació directa i lectura única.

Les iniciatives de pau auspiciades per Nacions Unides, i en
especial el projecte de celebració d’un referèndum
d’autodeterminació, han estat contínuament boicotejades per
Marroc. Les darreres propostes, que parlaven d’un període
transitori d’autonomia, acceptades inicialment pel Front
Polisari, també varen ser rebutjades per Marroc.

C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Celebració de sessions extraordinàries de la ponència per
a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (RGE
núm. 4628/05).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2005, atès l'escrit RGE núm. 4628/05, presentat per
quinze diputats, aprovà per assentiment la celebració de sessions
extraordinàries de la ponència de referència a l'objecte de
continuar amb els seus treballs.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació

El poble saharià porta 14 anys, des de la treva del 1991,
apostant per la solució pacífica i per les resolucions de Nacions
Unides. L’actitud de Marroc, i la incapacitat de Nacions Unides
per fer complir les seves pròpies propostes i aplicar la seva
doctrina sobre l’autodeterminació dels antics territoris colonials,
només han generat sentiment d’impotència entre la població
sahariana.
En les darreres setmanes hem assistit a revoltes per part de
la població sahariana d’El Aaiun, capital dels territoris ocupats,
i per part d’estudiants saharians a Rabat. Les associacions de
defensa dels drets humans denuncien que les protestes d’El
Aaiun han estat reprimides amb duresa per part de l’exèrcit
marroquí, amb una gran quantitat de persones ferides i
detingudes.
Resulta també greu que les autoritats marroquines negassin,
el passat 5 de juny, el dret a desembarcar a El Aaiun a una
delegació de polítics, periodistes i defensors dels drets humans
espanyols que s’hi havia traslladat en avió per conèixer la
situació al territori. Rebutjam així aquest fet, però alhora veim
amb optimisme la possibilitat que representants de les Corts
Generals, per primera vegada en 35 anys, puguin desplaçar-se
a la zona ocupada i conèixer in situ la realitat i la situació
d’aquest territori.
El Parlament de les Illes Balears, recollint l’ample sentiment
de solidaritat amb la població sahariana existent entre la
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població balear, reitera la seva exigència d’una solució justa i
duradora al conflicte del Sàhara Occidental, que passi pel
compliment de les resolucions de Nacions Unides i per la
celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
El Parlament de les Illes Balears fa una crida a l’Estat del
Marroc perquè se sumi a la política de defensa dels drets
humans i a la causa de la democràcia, i permeti la lliure
manifestació de les opinions dels seus ciutadans, adoptant una
política de major transparència pel que fa al respecte dels drets
humans al seu territori i al territori ocupat del Sàhara occidental.
A la seu del Parlament, a 14 de juny del 2005.”

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de juny del 2005, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanent
de persones adultes de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 1 de setembre d'enguany.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 17 de
juny del 2005, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

14. Acord d'aprovació del Projecte de llei d'educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes
Balears.
A proposta del conseller d'Educació i Cultura, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'educació i formació
permanent de persones adultes de les Illes Balears.
Segon. Trametre el projecte de llei al Parlament de les Illes
Balears, d'acord amb l'article 112.1 del Reglament.".
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 17 de juny del 2005.

La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PERMANENT DE PERSONES ADULTES DE LES
ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’article 15.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual
s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a
la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència de
desenvolupament legislatiu i executiu de l’ensenyament en tota
la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats,
d’acord amb el dret a l’educació que tots els ciutadans tenen,
segons l’establert en l’article 27 de la Constitució Espanyola i
les lleis orgàniques que el desenvolupen.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, estableix, en l’article 2, que un dels
principis bàsics del sistema educatiu és el de l’educació
permanent i determina com a compromís del sistema la
necessitat de “facilitar a les persones adultes llur incorporació
als diferents ensenyaments”.
La Llei orgànica 10/2002 de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, estableix a l’article 7.6 que “el sistema educatiu
garantirà que les persones adultes puguin adquirir, actualitzar,
completar o ampliar llurs coneixements i aptituds per al
desenvolupament personal i professional”. Endemés, la Llei
dedica el títol III a l’educació de les persones adultes i
especifica en l’article 52.1, que les administracions educatives
colAlaboraran amb la resta d’administracions públiques amb
competències en la formació de persones adultes i , en especial,
amb l’Administració laboral.
També s’especifica a l’apartat tercer del mateix article de la
mencionada Llei, que en l’àmbit dels ensenyaments per a les
persones adultes, les administracions públiques atendran
preferentment a aquelles persones que, per diferents raons, no
hagin pogut completar l’ensenyament bàsic.
Donada aquesta necessitat i seguit el tràmit d’informació
pública, aquesta Llei s’ha redactada d’acord amb l’informe del
Consell Escolar de les Illes Balears aprovat per unanimitat dia
3 de juny de 2005,
II
La UNESCO, en l’Informe de la Comissió Internacional sobre
l’Educació per al Segle XXI (1996), refermava l’educació com
a instrument indispensable ”perquè la humanitat pugui
progressar vers els seus ideals de pau, llibertat i justícia social”,
i presentava l’educació al llarg de tota la vida com una de les
claus d’accés al segle XXI.
El concepte i la necessitat d’educació al llarg de tota la vida
és definit a la Cinquena conferència internacional d’educació de
les persones adultes d’Hamburg de 1997, que la conceptualitza
com a conseqüència d’una ciutadania activa i una condició per
a la participació en societat. És un concepte totalment útil per
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fomentar el desenvolupament ecològicament sostenible; per
promoure la democràcia, la justícia i la igualtat entre dones i
homes; per al desenvolupament científic, econòmic i social; per
construir un món on els conflictes violents siguin substituïts pel
diàleg; per assolir una cultura de pau basada en la justícia.
En el Consell Europeu celebrat a Lisboa el març de 2000, es
va establir la necessitat de l’aprenentatge al llarg de tota la vida
com una garantia per l’adequat desenvolupament d’una societat
i economia basades en el coneixement. Es va proposar als Estats
membres, al Consell i a la Comissió Europea, en llurs àmbits de
competència, el foment d’estratègies coherents i mesures
pràctiques per a l’aprenentatge permanent per a tots. Aquest
aprenentatge s’ha d’oferir en Europa en les mateixes condicions
d’igualtat a tots els seus ciutadans perquè aquests puguin
participar activament en la seva construcció i en les
transformacions polítiques, socials i econòmiques que això
implica. La Unió Europea es va donar un termini de deu anys
per convertir-se en l’economia del coneixement més
competitiva i dinàmica del món, capaç d’un creixement
econòmic sostenible amb més i millors llocs de treball i una
major cohesió social. L’aprenentatge permanent és un element
central d’aquesta estratègia, fonamental no només per a la
competitivitat i l’ocupació, sino també per a la inclusió social,
la ciutadania activa i el desenvolupament personal.
El text aprovat pel Fòrum Mundial de l’Educació, organitzat
per l’UNESCO a Dakar durant l’abril de 2000, considera que
l’educació és un dret humà fonamental i un mitjà indispensable
per participar en els sistemes econòmics i socials del segle XXI.
Inclou com un dels seus sis objectius l’accés general de les
persones adultes a una educació bàsica i contínua.
Desprès d’adoptar la Comissió Europea, el 21 de novembre de
2001, la Comunicació “Fer realitat un espai europeu de
l’aprenentatge permanent”, l’aprenentatge permanent s’ha
convertit en el principi guia de les polítiques d’educació i
formació. Aquest document demana la creació d’un espai
europeu de l’aprenentatge permanent, els objectius del qual són
capacitar als ciutadans per a què es puguin moure lliurament en
entorns d’aprenentatge, treball, regions i països diferents,
potenciant al màxim els seus coneixements i aptituds.
S’estableixen estratègies coherents i globals d’aprenentatge
permanent i prioritats d’actuació.
El Consell de la Unió Europea va adoptar en juny de 2002 una
resolució sobre l’aprenentatge permanent, donant suport a la
Comunicació de la Comissió Europea de novembre de 2001.
III
L’educació permanent comprèn tant activitats destinades a la
formació personal, cívica i social de la persona com d’altres
orientades a l’ocupació, i té lloc en una varietat d’entorns dins
i fora dels sistemes d’educació i formació formals. És necessari
promoure l’adquisició de les capacitats bàsiques i incrementar
les oportunitats d’accedir a formes d’aprenentatge innovadores
i més flexibles.
La participació en la vida social, cultural, política i econòmica
de la població de les Illes Balears, exigeix desenvolupar aquells
aspectes formatius que permetin promoure entre les persones
adultes una ciutadania activa, el raonament crític, el
comportament cívic, la participació democràtica i la producció

3649

cultural i artística per transformar reflexivament la realitat social
i construir un projecte colAlectiu de progrés.
La societat de les Illes Balears, tal com s’esdevé a les societats
del nostre entorn, es troba immersa en els canvis continus que
sacsegen el món actual. Fenòmens com la revolució
tecnològica, la globalització econòmica i cultural o els canvis
socioculturals accelerats són, entre d’altres, motiu de variacions
constants, que afecten tant els grups humans com les persones
a nivell individual, i poden contribuir a augmentar els
desequilibris socials si no es prenen mesures que ajudin a les
persones a adaptar-se a les situacions noves que es plantegen i
a ser capaces de donar resposta a les necessitats que, de manera
progressiva, van sorgint.
Part de la població adulta de les Illes Balears es troba
mancada de la formació bàsica i, conseqüentment, té moltes
dificultats per a l’accés a les vies de formació professional.
Ambdues coses, augmenten els riscs de marginació econòmica
i social.
En el nostre cas, a aquests fets convé afegir-hi la incidència
social, econòmica, cultural i d’altra naturalesa derivada de
l’increment de la mobilitat social en els darrers temps, en què la
realitat d’una immigració creixent, entre d’altres causes, hauria
de conduir necessàriament a l’adopció de les iniciatives
pertinents per tal de promoure la integració dels colAlectius
afectats.
L’entorn laboral de la societat de les Illes Balears, en el
context de la lliure mobilitat del treballadors de la Unió
Europea, fa imprescindibles tant la necessitat d’una titulació
mínima per accedir-hi com la de la capacitat d’adaptació a les
demandes en canvi continu. Les empreses i els treballadors
necessiten adaptar-se a aquesta transformació econòmica i
tecnològica, la qual cosa implica que les persones que disposen
de feina també s’hagin d’actualitzar constantment. Per tant, és
imprescindible que la formació de les persones adultes doni una
resposta a aquestes necessitats laborals, per contribuir més
eficaçment al desenvolupament socioeconòmic i, paralAlelament,
al benestar de les persones.
D’altra banda, el Govern de les Illes Balears té com un dels
seus objectius, la promoció de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, i la nostra cultura. En aquest sentit, és un deure,
possibilitar a la població adulta, tant la d’origen extern com
l’autòctona, el coneixement del patrimoni lingüístic i cultural
propi com a element de cohesió social i d’enriquiment personal.
El Govern de les Illes Balears, conscient de totes les
necessitats abans exposades, té la voluntat programàtica de
possibilitar l’accés a l’educació permanent de les persones
adultes, amb atenció especial a aquells colAlectius més
desafavorits, des de la convicció que els ciutadans han d’estar
formats per poder participar d’una manera crítica i responsable
a la societat de la qual són membres. L’educació serveix també
per aportar a la societat persones més formades i competents.
Assumides per la Comunitat de les Illes Balears les
competències en matèria d’educació no universitària mitjançant
el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs
de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no
universitari, és convenient, desenvolupar una llei que consolidi
i reguli les actuacions en matèria d’educació i formació de les
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persones adultes de les Illes Balears amb la intenció d’afavorir
el seu aprenentatge permanent. Aquesta llei es fonamentarà en
els principis bàsics continguts a la Constitució espanyola i a
l’Estatut d’autonomia i tindrà el propòsit d’establir les bases
d’un sistema de qualitat per garantir que tothom pugui adquirir,
actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds
per al seu desenvolupament personal i professional.
Per això, les administracions públiques de les Illes Balears
hauran de colAlaborar per a què l’educació i formació permanent
de les persones adultes tingui com a prioritats:

El títol V regula la naturalesa i les pautes bàsiques dels centres
que han d’impartir ensenyaments adreçats a la població adulta
i es refereix al personal docent.
El títol VI està dedicat a la formació presencial i a distància,
amb la finalitat d’aconseguir una oferta més amplia i flexible,
adaptada a les diferents circumstàncies de les persones adultes
per facilitar a un major nombre de ciutadans l’accés a l’educació
i formació permanents.
El títol VII es refereix a la qualitat i avaluació dels programes
d’actuació.

a) Adquirir i actualitzar la seva formació bàsica i facilitar
l’accés als distints nivells del sistema educatiu.

El títol VIII estableix les vies de finançament oportunes.

b) Millorar la seva qualificació professional o adquirir una
preparació per a l’exercici d’altres professions.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

En el marc de les actuacions regulades per aquesta Llei es
considera que la formació bàsica i les diferents vies de formació
professional -la reglada, l’ocupacional i la contínua- han
d’articular la seva organització tenint en compte les necessitats,
els interessos i el temps disponible de les persones adultes. En
aquest sentit s’entén que la formació de les persones adultes ha
de contribuir a donar resposta a situacions socials específiques,
a necessitats formatives del sistema productiu i als processos de
millora de la qualificació professional i, en definitiva, a
l’educació permanent. Així es podrà garantir el
desenvolupament cultural i econòmic tant de les persones
individualment considerades com dels grups socials.
IV
La Llei, que recull en bona mesura la tasca que, des de fa
temps, desenvolupen a les Illes Balears en aquest camp diverses
institucions públiques i entitats privades, estableix el marc
general de l’educació i formació de les persones adultes.
El títol I assenyala les característiques generals de la formació
de persones adultes i regula l’àmbit d’aplicació, els principis
generals i objectius de la Llei.
El títol II estableix els programes i modalitats d’aquests
ensenyaments, posa les bases de l’ordenació i programació per
a l’assoliment dels objectius que es proposen.
El títol III tracta de les persones a qui van dirigides les
actuacions contingudes en aquesta Llei i la seva participació.
El títol IV delimita les competències de les administracions
públiques que hi intervenen i fixa fórmules per a l’acció
institucional coordinada; determina els òrgans i mecanismes de
participació i de coordinació que han d’intervenir en la
planificació i execució dels plans de formació de les persones
adultes. Correspondrà al Govern de les Illes Balears la
planificació i desenvolupament de l’educació i formació
permanent de les persones adultes en l’àmbit de la comunitat
autònoma. Es crea la Comissió d’educació permanent, com a
òrgan de coordinació general i el Consell de l’Educació i
Formació Permanent de Persones Adultes de les Illes Balears
com a òrgan assessor, consultiu i de participació dels sectors
educatius, econòmics i socials.

Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte regular, garantir i promocionar
l’educació i formació permanent de les persones adultes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 2
Concepte
Als efectes d’aquesta llei s’entén com a educació permanent
de persones adultes el conjunt d’actuacions i processos
d’aprenentatge, que realitzats al llarg de tota la vida, tenen com
a fi oferir a les persones adultes residents a les Illes Balears que
han superat l’edat màxima d’escolarització obligatòria, un cop
esgotades totes les possibilitats de permanència que permet la
normativa vigent, l’accés a diferents programes formatius que
els permetin ampliar les seves competències bàsiques, tècniques
o professionals, i d’aquesta forma millorar les condicions
d’inserció i de promoció laboral, l’accés als bens culturals i la
capacitat per jutjar i participar crítica i activament en la realitat
social, cultural i econòmica.
Article 3
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei es refereix a la totalitat de
les activitats educatives i formatives d’àmbit no universitari,
desenvolupades a les Illes Balears, que tinguin com a
destinataris les persones adultes, siguin promogudes per la
iniciativa pública, privada o mixta, i tinguin per finalitat
adquirir, actualitzar, completar o ampliar les seves capacitats i
coneixements per al seu desenvolupament personal, social o
professional.
Article 4
Principis generals
Les actuacions en l’educació i formació permanent de
persones adultes es desenvoluparan seguint els següents
principis:
a) La igualtat d’oportunitats en l’accés a un aprenentatge
permanent eficaç i de qualitat, amb especial atenció a les
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circumstàncies, tenguin més dificultats per accedir-hi.

3651

b) La concepció de l’educació com un procés permanent que
s’estén al llarg de tota la vida.

f) Propiciar la igualtat d’oportunitats, mitjançant l’educació i
formació permanents i el desenvolupament de polítiques
educatives actives contra la discriminació, l’exclusió, les
diferents manifestacions de desigualtats socials afavorint el
principi de ciutadania activa, la cohesió social i l’ocupació.

c) La capacitat de transmetre valors que garanteixin la igualtat
de drets entre els sexes, que contribueixin a superar qualsevol
tipus de discriminació i exclusió, així com la pràctica de la
tolerància, la solidaritat i la valoració de la diversitat cultural.

g) Facilitar i promoure el coneixement i l’ús de la llengua
catalana i cultura pròpies de les Illes Balears i el respecte a les
seves característiques naturals i històriques, sense perjudici de
fomentar la tolerància i l’intercanvi amb altres cultures.

d) La cooperació i coordinació entre les institucions i entitats
públiques i privades i les diferents administracions públiques
per elaborar polítiques educatives, de inserció laboral i
desenvolupament comunitari que fomentin la cohesió social.

h) Fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació per al desenvolupament personal, social i
econòmic, i com a mitjà per facilitar els ensenyaments no
presencials, l’accés de les persones adultes a la formació i la
innovació en mètodes d’ensenyament-aprenentatge.

e) L’adaptació a les necessitats i demandes del individus, la
societat i els canvis del món laboral.
f) La llibertat en l’elecció de diferents programes educatius i
formatius, fomentant la conciliació de la vida familiar i les
activitats laborals i socials.
g) La promoció de la llengua catalana i cultura pròpies de les
Illes Balears.
Article 5
Finalitat i objectius de l’educació i formació permanent

i) Promoure mecanismes efectius de reconeixement, validació,
acreditació, certificació i registre dels coneixements o
experiències adquirides mitjançant aprenentatges no formals i
informals, establint mecanismes de coordinació i
complementarietat entre els diferents ensenyaments.
j) Fomentar i coordinar les actuacions públiques i privades en
matèria de formació de persones adultes a les Illes Balears amb
la voluntat de configurar un sistema d’educació permanent
coherent i de qualitat al servei dels ciutadans de cadascuna de
les Illes.

1. La present llei té per finalitat garantir el dret que totes les
persones tenen a l’educació. L’educació i formació de les
persones adultes ha de servir per poder adquirir, actualitzar,
completar o ampliar les seves capacitats; per promoure l’accés
als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral; per
afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica;
i a més, per possibilitar que les persones adultes puguin
participar activament en el disseny del seu propi procés
formatiu.

k) Promoure l’aprenentatge i l’ús de les llengües estrangeres
que, en el context social i laboral de les Illes Balears, siguin més
adients per a la participació en el marc de la Unió Europea.
l) Promoure una estructura modular de l’oferta formativa
adreçada a persones adultes per establir diferents opcions
formatives.

2. Són objectius d’aquesta llei:

n) Promoure la formació integral de les persones afavorint
l’autoconeixement, la capacitat d’educar, de crear i d’aprofitar
l’oci per al seu desenvolupament personal.

a) Sensibilitzar l’opinió pública sobre el sentit i la necessitat de
l’educació al llarg de la vida.
b) Garantir a les persones adultes la possibilitat d’adquirir i
actualitzar, completar o ampliar una educació i formació de
qualitat, fomentant la motivació i autonomia per l’aprenentatge
permanent.
c) Promoure l’accés als distints nivells del sistema educatiu i
potenciar les modalitats d’educació presencial i a distància.
d) Garantir el funcionament d’una xarxa de centres públics que
asseguri l’accés: a la formació bàsica, possibilitant la seva
gratuïtat, i prioritzant les actuacions dirigides als colAlectius més
desafavorits; i a la formació professional específica orientada a
la població activa, amb unes condicions adequades en quant a
infraestructures, professorat, personal d’administració i serveis,
equipament, serveis i horaris.
e) Desenvolupar una amplia oferta formativa en funció de les
necessitats i interessos de les persones adultes i establir un
sistema públic de recursos que garanteixi l’oportunitat d’accedir
i participar en els diferents nivells, graus i modalitats de
l’ensenyament.

m) Afavorir hàbits i actituds que permetin viure el temps d’oci
de manera creativa i enriquidora.

Article 6
De la llengua, cultura i societat de les Illes Balears
1. En el marc d’un món multicultural i d’un estat autonòmic,
la realitat cultural, lingüística i social de les Illes Balears, pel
seu abast i dimensió, es tindran presents en el desenvolupament
i aplicació de la present llei.
2. Tindran la consideració d’actuacions prioritàries en aquest
camp aquelles que condueixen a promoure la preservació i
desenvolupament de la llengua catalana i de la cultura pròpia de
les Illes Balears.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears
promouran que les entitats i els centres dedicats a activitats
educatives per a persones adultes desenvolupin iniciatives i
ensenyaments relacionats amb la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, la cultura, l’economia i la societat de les Illes
Balears.
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4. Les administracions públiques de les Illes Balears
promouran el coneixement de la nostra realitat lingüística i
cultural.
5. Les administracions públiques de les Illes Balears
facilitaran, mitjançant diferents programes, el desenrotllament
del sentit de ciutadania de les Illes Balears, espanyola i europea
entre la població adulta, amb la finalitat de que pugui participar
activament i en igualtat d’oportunitats en l’accés als seus serveis
i bens, tant culturals, econòmics com socials.

1. Als efectes de la present llei, es consideren persones adultes
totes les que han superat l’edat màxima de permanència als
ensenyaments bàsics del sistema educatiu, que participin de
mode voluntari en qualsevol dels programes o ensenyaments
reconeguts per aquesta Llei. Podran, per causes molt
excepcionals suficientment justificades, seguir aquests
ensenyaments aquells alumnes que hagin superat l’edat
d’escolarització obligatòria i no puguin assistir als centres
educatius en règim ordinari.

Article 7
De la igualtat

2. Per a les administracions públiques seran prioritàries les
accions dirigides a:

1. Les administracions públiques de les Illes Balears
promouran la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats
educatives i formatives per a les quals es reuneixin els requisits
d’accés.

a) Les persones que no tenen assolits els coneixements mínims
previs per poder cursar la formació ocupacional i la contínua.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears
prioritzaran la promoció, la integració i inserció laboral i social
de les persones amb necessitats educatives especials i dels
colAlectius en situació de desigualtat, discriminació, exclusió o
marginació social i laboral.
3. Les administracions públiques, els centres i actuacions que
imparteixen educació i formació per a les persones adultes
garantiran que les persones adultes amb discapacitat puguin
accedir a itineraris que responguin a les seves necessitats.
4. Es prioritzaran programes que facilitin la integració dels
immigrants, en especial en allò que faci referència a
l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana, com també el
coneixement dels trets bàsics de la nostra cultura.
5. Es consideraran igualment prioritaris els programes que
promoguin la participació sociocultural, l’educació intercultural
i la superació de tot tipus de discriminacions.

b) Les persones que no han obtingut el títol de Graduat en
Educació Secundària.
c) Les persones en situació d’atur o amb dificultats per a la
seva inserció o reinserció laboral, així com aquelles que estiguin
subjectes a processos de reconversió o requalificació laboral.
d) Les persones o colAlectius necessitats d’una formació en les
noves tecnologies i idiomes.
e) Les persones o colAlectius amb dificultats d’accés a les
activitats educatives i formatives, amb necessitats educatives
especials, en situació de risc, exclusió o marginació, així com
els inmigrants i minories culturals.
TÍTOL II
ELS TIPUS D’ENSENYAMENTS I
ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Capítol I
Característiques dels tipus d’ensenyaments

6. També es garantirà que en els centres penitenciaris la
població reclusa pugui tenir accés a l’educació i a la formació.

Article 10
Dels ensenyaments formals

Article 8
Del desenvolupament comunitari

1. Els ensenyaments formals abarquen tots els que condueixen
a titulació oficial no universitària.

1. Les administracions públiques de les Illes Balears
promouran dins l’àmbit local actuacions vinculades a
l’increment de les possibilitats d’aprenentatge i al
desenvolupament integral de les comunitats en tots els seus
àmbits.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears
facilitaran, especialment el desenvolupament de l’ensenyament
bàsic, els batxillerats i els que condueixen a les diferents
titulacions de formació professional específica, especialment en
aquest darrer, cas per a la població activa que necessiti accedir
a elles.

2. L’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears garantirà la participació de la seva xarxa pública de
centres d’educació de persones adultes en l’aplicació de les
polítiques de desenvolupament social, econòmic, cultural i
educatiu en l’àmbit local.
3. L’Administració Pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears promourà la realització de projectes de
desenvolupament comunitari amb les institucions i entitats en
l’àmbit insular i local, mitjançant la subscripció de convenis i
altres instruments de colAlaboració.
Article 9
De les persones adultes

3. Els centres educatius autoritzats adequaran el
desenvolupament d’aquests ensenyaments a les característiques
de les persones adultes i validaran les capacitats que es puguin
adquirir, en relació a ells, mitjançant ensenyaments no formals
o aprenentatge informal, d’acord amb els procediments que
determini la conselleria competent en matèria d’educació.
4. Correspon a la conselleria competent en matèria d’educació
l’ordenació i avaluació dels ensenyaments que conduiran a
titulacions acadèmiques oficials, com també l’adaptació dels
seus currículums als interessos, les necessitats i les
disponibilitats de les persones adultes.
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5. La conselleria competent en matèria d’educació fomentarà
el desenvolupament d’accions educatives que contemplin la
complementarietat de la formació professional específica amb
la formació bàsica.

3. Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació promouran programes de formació laboral que
afavoreixin l’orientació, la inserció, l’actualització i la promoció
professional.

La conselleria competent en matèria d’educació, juntament
amb la de Treball i Formació, establiran quins requisits bàsics
són els mínims previs recomanables per poder fer la formació
professional ocupacional i la contínua.

4. Les conselleries competents en matèria d’educació, treball
i formació, benestar social, salut i consum, han de potenciar una
estreta coordinació del professorat, orientadors i tècnics a nivell
territorial, amb la finalitat que la població mancada dels
coneixements mínims de la formació bàsica esmentats pugui
rebre l’orientació adient.

6. La conselleria competent en matèria d’educació establirà les
condicions per tal que la xarxa pública de centres d’educació de
persones adultes pugui realitzar acords de colAlaboració i
programes específics que afavoreixin el desenvolupament
d’ensenyaments parcials o complets de formació professional
específica, prioritàriament en la modalitat presencial i a
distància, per a la població activa.
Article 11
Dels ensenyaments no formals i de l’aprenentatge informal
1. Els ensenyaments no formals abarquen aquells que no
s’ajusten a les condicions que condueixen a una titulació i
s’orientaran, preferentment, a la preparació de proves lliures
establertes per a les persones adultes i les proves d’accés a altres
ensenyaments. Possibilitaran l’adquisició de les capacitats,
habilitats i actituds que permeten millorar l’ocupacionalitat,
l’adaptabilitat a la societat de la informació i del coneixement,
la participació en els bens culturals, l’exercici de la ciutadania
activa i l’aprenentatge permanent.
2. L’aprenentatge informal és el realitzat de forma autònoma
per les persones adultes d’acord amb les seves necessitats i
interessos, o l’adquirit mitjançant la pròpia experiència a
diversos contextos socials i laborals, encara que de vegades
sense un caràcter intencional.
3. L’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears establirà els procediments per tal de reconèixer les
capacitats adquirides per les persones adultes mitjançant els
ensenyaments no formals, l’aprenentatge informal i
l’experiència social i laboral, en el cas de que la persona adulta
requereixi la seva validació, com també la complementarietat i
connexió amb els ensenyaments formals, per tal de facilitar a les
persones adultes, especialment a la població activa, l’accés a
l’aprenentatge i la titulació. Amb aquest fi, implantarà les
mesures adients que assegurin la validesa dels procediments i
acreditacions atorgades.
Article 12
De la formació per a l’ocupació
1. La formació bàsica, seguint les directrius europees, és el
primer nivell de la formació professional. Per això alguns dels
seus continguts mínims s’han d’adquirir prèviament per a poder
assolir la formació professional ocupacional i la contínua.
2. L’Administració pública de la comunitat autònoma garantirà
la coordinació, mitjançant els departaments competents, entre
totes les institucions i entitats públiques i privades vinculades a
les polítiques d’ocupació, coordinació que s’ha de concretar fins
el nivell territorial de cada centre d’educació i formació de
persones adultes.

5. Les conselleries competents en matèria d’educació, treball
i formació, benestar social, salut i consum, oferiran cursos. El
disseny dels mateixos es farà en funció dels projectes personals
o professionals de les persones adultes.
6. Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació promouran que la xarxa pública de centres d’educació
de persones adultes desenvolupi accions de formació i ocupació,
especialment les relacionades amb l’ocupació autònoma, la
qualificació de desocupats i la inserció laboral de colAlectius
desafavorits. També promourà programes per tal d’augmentar
l’ús de les noves tecnologies de comunicació, preferentment en
el cas de zones rurals i allunyades per tal de posar al seu abast
diferents ofertes educatives i culturals.
7. Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació han de potenciar que la població mancada dels
continguts mínims de la formació bàsica pugui rebre
l’orientació adient.
8. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
establirà els procediments, d’acord amb el desenvolupament del
marc normatiu en vigor, per tal que els ensenyaments de l’àmbit
de formació orientada a l’ocupació impartits en els centres
d’educació de persones adultes puguin ser validats de cara als
ensenyaments formals i als de formació professional
ocupacional.
9. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
promourà que la xarxa pública de centres d’educació de
persones adultes pugui establir convenis de colAlaboració amb
empreses i institucions, per a la formació bàsica i la formació
professional dels treballadors, mitjançant sistemes
d’ensenyaments parcials o complets, sigui pel sistema
presencial o a distància. En aquests casos s’establiran els
corresponents sistemes d’acreditació, que permetin el
reconeixement de la formació que s’ha pogut adquirir
mitjançant ensenyaments no formals, l’experiència o
l’aprenentatge informal.
Capítol II
Programes
Article 13
Actuacions
Les línies programàtiques d’actuació seran les següents:
a) Els ensenyaments formals, amb atenció especial a la
formació bàsica orientada a garantir a totes les persones adultes
l’educació bàsica i alhora facilitar l’accés als diferents nivells i
modalitats del sistema educatiu, com també que puguin assolir
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els continguts mínims previs a la formació ocupacional i la
contínua.

per preparar les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà,
superior i la universitat.

b) La formació professional específica, orientada a la inserció
laboral o a l’obtenció d’un títol o acreditació professional.

c) Programes destinats als Batxillerats i a la Formació
Professional. Aquests programes comptaran amb una oferta
específica i organitzada d’acord amb les característiques de les
persones adultes.

c) Formació orientada al desenvolupament professional, que
faciliti la inserció, l’actualització i la promoció laboral i
empresarial i la preparació per a l’exercici d’altres professions.
d) Els ensenyaments no formals i els aprenentatges informals
acreditables, especialment els relacionats amb l’accés,
mitjançant proves, a ensenyaments formals o a titulacions
oficials.

d) Programes de formació ocupacional i contínua que facilitin
la inserció, l’actualització, la promoció laboral o l’adaptabilitat
als canvis del sistema productiu.
e) Programes per promoure el coneixement de la llengua
catalana i la cultura pròpia de les Illes Balears en tots els seus
aspectes.

e) La formació cultural, orientada a conèixer la nostra realitat
cultural i lingüística, en especial la llengua catalana, com també
les diferents manifestacions que suposin una aportació de la
creativitat al patrimoni universal.

f) Programes dirigits a impulsar el coneixement de la realitat
de l’Estat espanyol i de la Unió Europea, especialment de les
seves llengües i cultures.

f) Formació social, orientada a la inserció, al desenvolupament
comunitari i a la cohesió social.

g) Programes per ampliar l’ús de les noves tecnologies de la
informació i comunicació.

g) Formació orientada a millorar la qualitat de vida, mitjançant
programes per potenciar l’autoconeixement, la capacitat
educadora, la salut, el consum responsable, la sensibilització
mediambiental, la prevenció de riscs laborals i el gaudir de
l’oci de manera creativa i enriquidora.

h) Programes que afavoreixin la integració a la societat de les
persones discapacitades o amb necessitats educatives especials,
mitjançant la formació i el desenvolupament de les seves
habilitats socials i professionals.

h) Formació que faciliti l’accés a la universitat.
Article 14
Modalitats dels programes
Els programes d’educació i formació de les persones adultes
es podran realitzar en les modalitats presencial i a distància.
Podran tenir caràcter formal, no formal i d’aprenentatges
informals. Sempre d’acord amb les característiques del context
i de les opcions dels participants.

i) Programes que afavoreixin la integració d’immigrants i de
persones en situació social desfavorida amb riscos d’exclusió
socio-laboral, a partir de la formació bàsica, lingüística i
cultural.
j) Programes per promoure la millora de la qualitat de vida en
tots els seus aspectes, la participació socio-cultural, la superació
de tot tipus de discriminacions i la igualtat d’oportunitats.
k) Programes que orientin i preparin per viure l’oci d’una
manera creativa.

Article 15
Programes formatius

l) Tots aquells que puguin contribuir de manera específica a
l’assoliment dels objectius assenyalats al títol I d’aquesta Llei.

L’educació de les persones adultes es durà a terme
mitjançant els següents programes formatius:

m) Programes que fomentin el coneixement del patrimoni
històric i artístic i la formació mediambiental.

a) Programes d’orientació per afavorir l’anàlisi del temps lliure
realment disponible, el reconeixement de les capacitats pròpies,
del nivell de formació que es té assolit, de les necessitats i les
possibilitats dels itineraris formatius encaminats a la inserció
social, cultural, educativa o laboral.

n) Programes per promoure l’autoconeixement, la intelAligència
emocional i la capacitat educadora.

b) Programes d’ensenyament per adquirir, actualitzar,
completar o ampliar l’educació bàsica i per facilitar l’obtenció
de titulacions que possibilitin l’accés al món laboral i als
diferents nivells educatius: destinats a l’educació secundària no
obligatòria; dedicats a la formació professional específica de
grau mitjà i superior; que facilitin l’accés als ensenyaments
propis de l’educació postobligatòria, l’accés a la universitat, i
l’obtenció de titulacions i acreditacions que possibilitin l’accés
al món laboral.

Article 16
De la participació

La formació bàsica i els batxillerats estaran també dissenyats
de manera que, realitzant part dels seus mòduls, també serveixin

TÍTOL III
DE LA PARTICIPACIÓ

1. Les persones adultes han de ser partícips dels seus propis
processos d’aprenentatge. Aquesta participació, així com la dels
educadors, s’ha de fer efectiva en el procés educatiu.
2. Les administracions públiques promouran que les persones
adultes i el personal formador participin activament en el
govern, organització i gestió dels centres autoritzats a realitzar
accions de educació i formació permanent de persones adultes.
Per a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons
públics, es regularà aquesta participació als consells escolars de
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centre que tindran, com a mínim, les competències que permeti
la legislació per a tots els consells escolars de centres. Així
mateix es garantirà la participació equilibrada del professorat,
de l’alumnat, i de les associacions empresarials, socials o
culturals més significatives del municipi.
3. Les persones adultes podran formar associacions per
fomentar la defensa del dret a l’educació i formació, la
participació en el desenvolupament de la normativa legal que
reguli les ofertes formatives, fomentar la seva pròpia formació
i participar en els centres, en les actuacions i els processos
formatius d’acord amb les normes que s’estableixen.
TÍTOL IV
ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ
Article 17
Òrgans competents
1. Les competències en matèria d’educació permanent
corresponen al Govern de les Illes Balears, mitjançant les
conselleries competents i els organismes específics
corresponents de la pròpia administració, que regularan
l’ordenació, la programació, el desenvolupament i l’avaluació
dels diferents programes formatius.
2. La Conselleria competent en matèria d’educació del Govern
de les Illes Balears realitzarà l’ordenació curricular i acadèmica,
la inspecció i l’avaluació dels programes formatius que
condueixin a l’obtenció d’un títol acadèmic oficial i coordinarà
l’ordenació curricular i acadèmica, la inspecció i l’avaluació
dels programes formatius que suposin el reconeixement parcial
d’una part de la formació que condueixi a l’obtenció d’un títol
acadèmic oficial.
3. El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries
competents i els organismes específics corresponents, podrà
establir diplomes i disposar l’expedició de certificacions i/o
acreditacions amb relació a les diferents accions formatives
previstes.
4. Les administracions locals i les dels consells insulars, sense
perjudici del que s’indica a l’apartat 1 d’aquest article, podran
elaborar i desenvolupar plans territorials per a l’educació
permanent de les persones adultes del seu àmbit territorial
seguint sempre les directrius dictades pels òrgans de
coordinació general i assessorament que es creen als articles 18
i 19 de la present llei.
Article 18
Coordinació general
1. Per a les actuacions previstes en aquesta llei, el Govern de
les Illes Balears actuarà sota els principis del respecte a
l’autonomia, la coordinació i colAlaboració, i la
corresponsabilitat social.
2. Es crea la Comissió d’Educació i Formació Permanent, amb
l’objecte de coordinar i interrelacionar les actuacions que en
aquesta matèria hagin de dur a terme les diferents conselleries
del Govern de les Illes Balears.
3. Aquesta Comissió serà presidida pel conseller competent en
matèria d’educació. Estarà formada pels directors generals de
les conselleries competents en educació, treball, serveis socials,
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salut i consum, i tots els qui representin conselleries que
realitzen activitats de formació de persones adultes. Aquests
directors generals podran delegar en tècnics de les direccions
generals corresponents. Actuarà com a secretari un persona
adscrita a la Direcció General que tengui la competència en
matèria de l’educació i formació de persones adultes nomenada
pel conseller competent en matèria d’educació.
4. Les funcions de la Comissió seran:
a) Elaborar el Programa general de l’educació i formació de les
persones adultes de les Illes Balears. que permeti crear plans i
programes de formació integrada a nivell territorial. El
Programa general de l’educació i formació de les persones
adultes de les Illes Balears ha d’ordenar globalment les
activitats a desenvolupar previstes en aquesta Llei.
b) Proposar al Govern de les Illes Balears criteris per al
desenvolupament de les línies programàtiques definides en
aquesta Llei, així com els projectes de formació que consideri
necessaris, derivats de l’anàlisi de les necessitats i demandes
dels diferents sectors.
c) Avaluar i garantir l’adequació de les actuacions derivades i
els resultats del Programa general que duguin a terme tant
l’Administració autonòmica com altres institucions o entitats
públiques o privades.
d) Coordinar els recursos pressupostaris que les
administracions públiques destinin a la formació de les persones
adultes i supervisar-ne l’execució, sens perjudici del respecte a
l’autonomia financera de les administracions públiques
competents.
e) Coordinar els plans territorials elaborats pels consells
insulars i les administracions locals amb el Programa general de
l’educació i formació de les persones adultes de les Illes
Balears.
f) Garantir la difusió de la informació dels diferents programes
i activitats de l’educació i formació permanent de persones
adultes a les Illes Balears.
g) Qualsevol altra funció que el Govern de les Illes Balears li
atribueixi.
Article 19
Assessorament, participació i cooperació
1. Es crea el Consell de l’Educació i Formació Permanent de
Persones Adultes de les Illes Balears com a òrgan assessor,
consultiu, de participació i cooperació entre les diferents
administracions públiques i agents econòmics i socials més
representatius implicats en l’educació i formació permanent de
les persones adultes.
2. El Consell de l’Educació i Formació Permanent de Persones
Adultes de les Illes Balears serà presidit pel conseller competent
en matèria d’educació o persona de reconegut prestigi en
l’àmbit de l’educació de persones adultes nomenada a tal efecte.
La composició, estructura i funcionament d’aquest Consell serà
determinada reglamentàriament.
3. La composició del Consell haurà de comptar amb la presència
de representants de les conselleries implicades en la formació de
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persones adultes, dels consells insulars i de l’administració
municipal, representants de les associacions d’educació
d’adults, representants dels sindicats més representatius
d’educació, representants dels sindicats més representatius del
món laboral, representants de les associacions d’empresaris més
representatives, persones de reconegut prestigi en el món de
l’educació d’adults, un representant del Consell Escolar de les
Illes Balears, i un representant de la U.I.B. En tot cas la
representativitat de la comunitat educativa no podrà ser inferior
al 50%.
4. Si les circumstàncies així ho aconsellen, es crearan
comissions insulars de l’esmentat Consell, amb composició i
funcions idèntiques en l’àmbit de cada illa.
5. Les funcions del Consell de l’Educació i Formació Permanent
de Persones Adultes de les Illes Balears seran les següents:
a) Assessorar l’administració corresponent i proposar mesures,
iniciatives i actuacions per a la millora dels plans de formació
de persones adultes elaborats pels òrgans responsables.
b) Realitzar, fomentar i divulgar estudis sobre la situació de
l’educació i formació permanent de persones adultes a les Illes
Balears.
c) Ser informat i informar periòdicament dels resultats del
Programa general de l’educació i formació de les persones
adultes de les Illes Balears.
d) Ser informat de les disposicions normatives de caràcter
general que desenvolupin aquesta llei.
e) Informar les disposicions de caràcter general a què es
refereix l’article 17.
f) Qualssevol altres que li siguin assignades en les disposicions
que desenvolupin aquesta llei.
TÍTOL V
CENTRES I PERSONAL DOCENT
Article 20
Classes de centres
1. Els programes d’educació de persones adultes previstos en
l’articulat del capítol II del títol II de la present Llei es podran
impartir en centres públics o privats autoritzats, ordinaris o
específics, la qual cosa no lleva que també determinats
programes es puguin dur a terme en institucions públiques o
privades, amb la deguda coordinació amb els esmentats centres.
2. Els centres d’educació i formació de persones adultes es
classifiquen en:
a) Són centres específics d’educació de persones adultes els
que estan exclusiva o prioritàriament destinats al
desenvolupament dels programes formatius previstos en
l’articulat del capítol 2 del títol II de la present llei.
b) Són centres públics específics d’educació de persones
adultes, els de titularitat del Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, dels consells insulars, entitats locals i altres
Institucions públiques.

c) Són centres privats específics d’educació de persones
adultes els de titularitat de persones físiques o jurídiques
privades.
Article 21
Creació i autorització de centres i ensenyaments
L’organització de l’educació i la formació de les persones
adultes al llarg de la vida ha de possibilitar una etapa
d’aprenentatge diferenciada que ha de tenir en compte les
característiques psicològiques, socials, les necessitats i
possibilitats d’aprendre i exigeix, alhora, una xarxa de centres
específics i/o ordinaris.
La conselleria competent en matèria d’educació, seguint
l’informe de la Comissió d’Educació Permanent, i oït el Consell
de l’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes, i a
partir d’un estudi de necessitats, planificarà el mapa i la xarxa
de centres públics d’educació de persones adultes de les Illes
Balears i, a més, regularà la creació, autorització, supressió,
organització, funcionament, coordinació i avaluació d’aquests
centres. Els centres públics d’educació de persones adultes
hauran d’esser creats per decret del govern de les Illes Balears.
L’estudi de necessitats i el mapa de la xarxa de centres es
posaran al dia cada quatre anys.
L’esmentada xarxa garantirà la satisfacció de les necessitats
d’educació i formació de la població adulta i tindrà present la
realitat insular, comarcal, municipal i social d’aquesta
comunitat autònoma, i es dotarà de beques de transport als
colAlectius que les necessitin.
Article 22
Ensenyaments impartits
L’organització i la metodologia dels ensenyaments es
basaran en l’autoaprenentatge de forma progressiva, en funció
de les seves experiències, dels seus temps lliure disponible per
a la formació, de les seves necessitats i interessos.
Els programes d’ensenyament que permetin adquirir i
actualitzar l’educació bàsica de persones adultes, en els nivells
d’alfabetització i consolidació, s’impartiran exclusivament en
centres i amb actuacions específiques per a l’educació de
persones adultes.
Els programes que facilitin l’obtenció de titulacions dels
ensenyaments bàsics, de batxillerat i formació professional
específica s’impartiran en centres específics i en centres
ordinaris, tots ells amb la prèvia autorització de l’administració
educativa.
La impartició en centres ordinaris permetrà la continuïtat i
la renovació de les experiències ja autoritzades i, en el cas de
què disposin d’instalAlacions de formació professional que pel
seu cost no es poden duplicar en un territori determinat,
possibilitarà la seva participació com a actuacions de la xarxa de
centres públics.
Els centres d’educació de persones adultes també podran
impartir aquells programes d’ensenyaments no formals i
informals contemplats en aquesta llei.
Els ensenyaments no formals, informals i el reconeixement
de l’experiència social i laboral donaran crèdits per a la

BOPIB núm. 94 - 1 de juliol del 2005
formació bàsica, els batxillerats i la formació professional
específica en les condicions que la Conselleria competent en
matèria d’Educació estableixi.
Els centres públics d’educació i formació de persones
adultes, a més a més, estaran oberts a l’entorn i disponibles per
a les activitats d’animació sociocultural de la comunitat.
Article 23
Convergència d’actuacions
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
promourà la convergència de les actuacions de les entitats
privades i agents socials, respectant la seva autonomia, amb les
xarxes de serveis educatius i formatius a nivell territorial.
L’esmentada convergència serà obligada per a les entitats
públiques o privades sostingudes total o parcialment amb fons
públics, i voluntària, pel procediment que reglamentàriament
així es determini, per a les entitats privades que es financin amb
els seus propis mitjans.
Article 24
Personal docent i no docent
1. El personal formador que participi en l’educació i formació
permanent de persones adultes posseirà la titulació o capacitació
adient als ensenyaments que imparteixi i als requisits establerts
per l’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. En el cas d’ensenyaments que condueixin a
titulacions acadèmiques o professionals, estaran en possessió de
les titulacions i requisits establerts per la legislació estatal
vigent per impartir aquests ensenyaments.
2. Els programes formatius que no condueixin a l’obtenció
d’un títol acadèmic oficial, podran ser impartits per persones
expertes que acreditin la seva adequada capacitació en la forma
que reglamentàriament s’estableixi.
3. Els centres d’educació de persones adultes del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears comptaran amb la
plantilla que es determini.
4. En els centres d’educació de persones adultes podrà haver
personal, que no pertanyi a la plantilla del centre, contractat a
través de convenis amb institucions o entitats privades per a
colAlaborar i cooperar en la impartició de programes formatius
específics. Aquesta figura es regularà reglamentàriament.
5. Igualment cada centre comptarà amb el personal no docent
que es consideri necessari.
Article 25
Formació del professorat
1. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
facilitarà el desenvolupament de plans de formació adreçats al
personal docent que els permetin adaptar, actualitzar i mantenir
la seva qualificació professional. Els esmentats plans tendran
present la singularitat i especificitat de l’educació i formació
permanent de persones adultes i contemplaran la formació
inicial i la continua, presencial i a distància.
2. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
regularà la complementarietat i acreditació dels aprenentatges
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obtinguts pel personal formador en distints contextos formals,
no formals o informals, en les seves diferents modalitats.
3. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
colAlaboració amb les universitats desenvoluparà accions
orientades a l’especialització del personal formador d’educació
i formació permanent de persones adultes.
4. La conselleria competent en matèria d’educació promourà
l’elaboració de materials didàctics adequats per a dinamitzar i
fomentar el coneixement de les innovacions existents en la
didàctica de les persones adultes.
TÍTOL VI
EDUCACIÓ I FORMACIÓ NO PRESENCIAL
Article 26
De l’educació i formació no presencial
1. L’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears prestarà especial atenció al desenvolupament de
l’educació i formació permanent de persones adultes en la
modalitat no presencial, per tal d’evitar que la llunyania
geogràfica, la insularitat o les diverses circumstàncies personals,
socials i laborals dificultin la igualtat d’oportunitats en l’accés
a la formació. Conseqüentment , es potenciarà que els centres
públics desenvolupin programes d’educació i formació no
presencial s’afavorirà l’actuació de centres especialitzats. En el
compliment d’aquest objectiu es potenciarà la intervenció dels
serveis que tinguin responsabilitat en la implantació de les
tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears.
2. L’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears fomentarà una oferta d’educació i formació en la
modalitat no presencial, adaptada a les característiques i
interessos de les persones adultes, i encaminada a facilitar
l’accés als ensenyaments no universitaris com ara les titulacions
de l’ensenyament bàsic, de formació professional específica i
batxillerat, i aquelles no formals relacionades en la present Llei.
3. Els ensenyaments d’idiomes, en la modalitat a distància,
s’impartiran preferentment, en les escoles oficials d’idiomes;
excepcionalment podran autoritzar-se en centres específics
d’educació de persones adultes.
4. Les administracions públiques de les Illes Balears elaboraran
plans, en els que es podran tenir present la colAlaboració social,
que permetran la dotació de mitjans econòmics, humans i
tècnics necessaris per al desenvolupament d’aquests
ensenyaments a través dels centres autoritzats. Aquests hauran
de facilitar l’adquisició de les capacitats bàsiques i
d’autoaprenentatge que afavoreixin l’aprenentatge permanent,
com també la generalització i l’ús educatiu de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.

TÍTOL VII
DE LA QUALITAT I AVALUACIÓ
Article 27
De la qualitat del sistema
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La qualitat en els programes d’educació i formació
permanent és un principi bàsic de l’educació i formació
permanent de les Illes Balears. El Programa general de
l’educació i formació de les persones adultes de les Illes Balears
s’elaborarà sota aquesta premissa.
Per a millorar la qualitat dels programes, l’Administració
fomentarà i impulsarà projectes d’innovació i investigació en el
camp de l’educació permanent, incorporant els seus resultats al
desenvolupament dels seus programes.
Article 28
De l’avaluació
Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació establiran els criteris per a l’elaboració d’un pla de
supervisió i avaluació que permeti la millora constant de la
qualitat del sistema d’educació i formació permanent de
persones adultes en tots els seus aspectes. En aquest pla es
contemplarà una avaluació periòdica del grau de compliment de
la present llei. El Programa general de l’educació i formació de
les persones adultes de les Illes Balears establirà els seus propis
mecanismes d’avaluació.
L’avaluació s’estendrà a tot l’àmbit educatiu regulat en
aquesta llei, i s’aplicarà sobre els processos d’aprenentatge dels
alumnes, els processos educatius, l’activitat del professorat, els
centres docents, la inspecció educativa i la pròpia administració
educativa, participant en aquestes activitats de l’avaluació tots
els sectors interessats.
TÍTOL VIII
FINANÇAMENT
Article 29
Del finançament
1. L’Administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb la colAlaboració de les altres administracions
públiques i d’entitats privades, independentment que aquesta es
faci efectiva, garantirà el finançament per a la consecució dels
fins, principis i objectius previstos en aquesta Llei, com també
l’eficàcia del desenvolupament de les seves línies
programàtiques i actuacions específiques. Per això, dotarà tots
els programes dels recursos humans i materials necessaris per
a l’assoliment dels objectius prevists a la present Llei.
2. El finançament de l’educació i formació permanent de
persones adultes es realitzarà mitjançant:
a) Els crèdits consignats en la Llei de pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Els crèdits consignats en els pressuposts de les entitats
públiques que tinguin al seu càrrec programes d’educació i
formació de persones adultes.

f) Les aportacions derivades de l’ús dels serveis i de les
instalAlacions dels centres.
Article 30
Contribució del Govern
1. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir en les
despeses de les corporacions locals per atendre els programes
formatius que s’assenyalen a l’article 10 de la Llei, sempre que
el personal contractat per la corporació formi part de l’equip
pedagògic del centre o centres de la circumscripció territorial
corresponent. També podrà contribuir en el cas de les entitats
d’iniciativa social. En ambdós casos, aquesta cooperació haurà
de ser reflectida en un conveni.
2. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir al
manteniment de les despeses originades pel desenvolupament
dels programes formatius que s’assenyalen a l’article 10
d’aquesta Llei desenvolupats per entitats públiques i privades
sense afany de lucre.
Disposició addicional primera
Els centres que desenvolupin programes d’educació
permanent hauran de complir els requisits mínims establerts pel
Govern de les Illes Balears.
Disposició addicional segona
El Govern de les Illes Balears fixarà com a condició
imprescindible per a l’accés a les ajudes o subvencions previstes
als diferents convenis de colAlaboració amb altres
administracions públiques i agents colAlaboradors el compliment
d’uns requisits mínims en matèria de condicions laborals.
Disposició derogatòria única
Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang
s’oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera
S’autoritza la conselleria competent en matèria d’educació
a dictar les normes adequades per a l’execució, l’aplicació i el
desenvolupament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei començarà a vigir el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
El president:
Jaume Matas i Palou.

c) Els fons de procedència estatal, europea o d’organismes
internacionals amb aquesta finalitat.
3.8. INTERPELALACIONS
d) Els fons de procedència privada amb aquesta finalitat.
e) Les aportacions provinents de donacions o llegats atorgats
amb aquesta finalitat.

Ordre de Publicació
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RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs. (Mesa de 28 de juny del
2005).
Palma, a 28 de juny del 2005.
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 Govern de les Illes Balears,
sobre la generalització del tot inclòs.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la interpelAlació al
Govern respecte de la política general i la valoració de la
generalització del tot inclòs i la seva incidència en el model
turístic de les Illes Balears.
Palma, a 24 de juny del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5091/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2749/05, relativa a
política general en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació. (Mesa de 28 de juny del 2005).
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La nostra comunitat es troba a la cua en recursos destinats
a la investigació i no s'ha aconseguit implicar el sector privat
perquè inverteixi en innovació, imprescindible si no volem
continuar retardats en una carreta la meta de la qual és el
desenvolupament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost destinat a la Conselleria
d'Innovació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar el projecte destinat al Centre d'Estudis
Turístics i d'Oci juntament amb la Universitat de les Illes
Balears, i que sigui la Universitat qui encapçali aquesta
redacció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar en 5 les beques "Ramón y Cajal"
destinades a investigadors a la Universitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes informatives dirigides a l'empresa
privada sobre les oportunitats que tenen en programes específics
com el programa PROFIT.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes informatives dirigides a l'empresa
privada sobre les oportunitats que tenen en programes específics
com les beques Torres Quevedo.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implicar de manera activa a la Universitat de les Illes
Balears a la Fundació CIMERA a través de projectes conjunts.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconvertir el parc tecnològic PARCBIT en un centre
científic i tecnològic que li permeti entrar en el programa
impulsat pel Ministeri d'Educació i Ciència relatiu a
infraestructures i equipaments científics i tecnològics.

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.
2749/05, relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, la moció següent.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar i impulsat projectes destinats a la formació de
les noves tecnologies i dirigits a la societat balear.
Palma, a 17 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Exposició de motius
Realitzar polítiques dirigides a incrementar els nivells
d'investigació, desenvolupament i innovació és imprescindible
si es pretén avançar a nivell econòmic i social.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Està demostrar que les comunitats que destinen recursos i
aposten per aquests temes aconsegueixen millorar els seus
nivells econòmics educatius, avui ningú no qüestiona que és
imprescindible diversificar cap a accions innovadores per
permetre creixements a tots els sectors.

RGE núm. 4960/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 28 de juny del 2005).
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RGE núm. 4961/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vasectomies, fimosis i cataractes operades a l'Hospital
General. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5046/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cost del viatge "Cinquena illa". (Mesa de 28
de juny del 2005).
RGE núm. 5047/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a partida pressupostària de l'operació
"Cinquena illa". (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5059/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres d'estades diürnes a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5060/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres d'estades diürnes a les Illes
Balears. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5092/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preus de l'alberg de Formentera. (Mesa de 28 de
juny del 2005).
RGE núm. 5093/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a fuites d'aigua. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5162/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a títols acadèmics i professionals no
universitaris. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5163/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a títols acadèmics i professionals no
universitaris II. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5164/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a modificacions del pressupost 2005.
(Mesa de 28 de juny del 2005).

RGE núm. 5178/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índexs
d'audiència no fiables. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5179/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractistes d'obra pública que han comès infracció. (Mesa de
28 de juny del 2005).
RGE núm. 5180/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractistes d'obra pública que han incorporat recurs
preventiu a peu d'obra. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5181/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grans
obres viàries de forma simultània I. (Mesa de 28 de juny del
2005).
RGE núm. 5182/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grans
obres viàries de forma simultània II. (Mesa de 28 de juny del
2005).
RGE núm. 5183/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grans
obres viàries de forma simultània III. (Mesa de 28 de juny del
2005).
RGE núm. 5184/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de justícia. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5185/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació de la justícia de proximitat. (Mesa de 28 de juny
del 2005).
RGE núm. 5186/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament autonòmic. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5187/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències d'educació. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5188/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de sanitat. (Mesa de 28 de juny del 2005).

RGE núm. 5175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències dels poders públics municipals. (Mesa de 28 de
juny del 2005).
RGE núm. 5176/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions i/o compensacions pel tancament de televisions
locals. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5177/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació de redactors de premsa. (Mesa de 28 de juny del
2005).

Palma, a 28 de juny del 2005.
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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Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de maig del
2005.
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Té previst el Govern de les Illes Balears la construcció,
l'ampliació o la millora de centres d'estades diürnes a Eivissa i
Formentera? De quins i quan?
Palma, a 16 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 13 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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

Quantes vasectomies, fimosis i cataractes es van operar a
l'Hospital General els anys 2003 i 2004, respectivament?
Palma, a 13 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quins són els 16 municipis de Mallorca i de Menorca als
quals es duran a terme construccions, ampliacions o millores de
centres d'estades diürnes amb finançament del Govern?
Especificau el cost de les obres, el finançament que aporta el
Govern i el sistema de gestió previst una vegada s'hagin
inaugurat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

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

Quin ha estat el cost de l'anomenada operació "Cinquena
illa"?
Palma, a 14 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius pels quals han pujat els preus de
l'alberg de Formentera un cent per cent en només un any?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A quina partida pressupostària s'han imputat les despeses
ocasionades per l'anomenada operació "Cinquena illa"?
Palma, a 14 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

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 quantitat concreta dels pressuposts de la Conselleria
de Medi Ambient per al 2005 es dedica a finançar les actuacions
a realitzar a través del conveni amb els consells insulars per a
captació i reparació de fuites d'aigua?
Palma, a 17 de juny del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3662

BOPIB núm. 94 - 1 de juliol del 2005

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines són les necessitats de despesa que han sorgit que han
provocat utilitzar els 100.000 euros que hi havia prevists per a
la contractació de 35.000 títols acadèmics i professionals no
universitaris?
Palma, a 23 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Pensa el Govern de les Illes Balears que el nou Estatut
d'Autonomia ha d'incloure el llistat complet de competències
dels poders públics municipals?
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina quantitat ha ingressat el Govern de les Illes Balears
els anys 2003, 2004 i 2005 en concepte de solAlicituds de títols
de batxiller i d'altres títols acadèmics i professionals no
universitaris? (especificau-ho per any i per títol)

Té previst el Govern de les Illes Balears qualque pla que
contempli indemnitzacions i/o compensacions per a les entitats
i institucions que properament patiran el tancament de les seves
televisions locals?
Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 23 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Exactament, per què realitza el Govern de les Illes Balears
cursos de formació de redactors de premsa, la duració dels quals
és de 2 mesos i 19 dies, si no pensa utilitzar-los a mitjans
públics?

K)
Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines modificacions, altres i baixes s'han fet a la partida
pressupostària G/421A01/22109/00 de la Conselleria
d'Educació i Cultura des de l'aprovació dels pressuposts del
2005?
Palma, a 23 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
Quina quantitat de diners ha pagat el Govern de les Illes
Balears a través d'EPRTIB (IB3) en índexos d'audiència que no
considera fiables?

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

Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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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.
Dels 240 contractistes d'obra pública amb els quals el
Govern de les Illes Balears manté qualque relació, quants han
comès qualque infracció administrativa? Especificau, si n'és el
cas, l'empresa i la infracció.
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Des del punt de vista de la salut i la seguretat laboral, li
sembla raonable al Govern de les Illes Balears emprendre
simultàniament 15 grans obres viàries?
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Dels 240 contractistes d'obra pública amb els quals el
Govern de les Illes Balears manté qualque relació, quins han
incorporat la figura del recurs preventiu a preu d'obra?
Especificau, si n'és el cas, empresa per empresa.
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Quina és la xifra econòmica que maneja el Govern de les
Illes Balears per entendre que la transferència de competències
en matèria de justícia es pot realitzar en condicions?

Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Li sembla lògic, raonable i sostenible al Govern de les Illes
Balears emprendre 15 grans obres viàries de forma simultània?
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Té el Govern de les Illes Balears algun estudi i/o
avantprojecte sobre la implantació a la nostra comunitat de la
justícia de proximitat? En cas afirmatiu, en base a quins criteris?
Palma, a 24 de juny del 2005.
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.
Des del punt de vista de la seguretat vial, li sembla raonable
al Govern de les Illes Balears emprendre simultàniament 15
grans obres viàries?
Palma, a 24 de juny del 2005.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Ha informat el Govern de les Illes Balears el seu conseller
d'Hisenda que l'actual sistema de finançament autonòmic es
realitzà quan el Govern central estava dirigit pel seu propi partit,
el PP?
Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Decret 127/2001 pel qual es declarà el Parc Natural de la
península de llevant i les reserves naturals de cap Farrutx i cap
des Freu protegia amb aquestes dues figures incloses a la Llei
4/1989, de 4 de març, una superfície terrestre de 21.772 Ha i a
l'àmbit marí 5.275 Ha.

Y)

L'inici del PORN actual ha modificat substancialment
l'àmbit de protecció reduint la superfície protegia és 0.054 Ha
terrestres i passant la marina a 5.627 Ha, deixant sense protecció
la zona costanera de la Colònia de Sant Pere fins a Cap Farrutx.

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.

Atès que no existeixen raons científiques per justificar
aquesta modificació, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ha informat el Govern de les Illes Balears el seu conseller
d'Hisenda que la transferència d'Educació es realitzà quan el
Govern central estava dirigit pel seu propi partit, el PP?
Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, d'acord amb les figures de protecció previstes a la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO):
1. A recuperar la totalitat de la superfície terrestre prevista al
Decret 127/2001.
2. A modificar la zona de protecció dins l'àmbit marí per
incloure-hi la zona costanera des de Cap Farrutx a la Colònia de
Sant Pere.

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

Palma, a 24 de junt del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Ha informat el Govern de les Illes Balears el seu conseller
d'Hisenda que la transferència de Sanitat es realitzà quan el
Govern central estava dirigit pel seu propi partit, el PP?
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 24 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del PORN del Parc Natural de Llevant.
(Mesa de 28 de juny del 2005).

Ordre de Publicació
RGE núm. 5095/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a publicacions periòdiques en llengua
catalana, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 de juny del 2005).
RGE núm. 5194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a retirada de projectes d'intervenció
viària Eivissa-Sant Antoni i Aeroport-Eivissa i la seva
substitució per projectes consensuats, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 28 de juny del 2005).

Palma, a 28 de juny del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

BOPIB núm. 94 - 1 de juliol del 2005

3665

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura.

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera és l'administració
competent en carreteres a l'illa d'Eivissa i, en reiterades
declaracions, ha fet seus aquests projectes.

Les revistes associades a l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca han jugat un paper fonamental a l'hora d'informar els
seus lectors i fomentar el coneixement i l'ús de la llengua
catalana. En conjunt són 46 publicacions que editen 1.600.000
exemplars, que es financen gràcies al treball desinteressat de
més de 1.200 colAlaboradors que fan feina gratuïtament. Malgrat
tot, els ingressos que obtenen per les subscripcions dels lectors
o per modests anuncis publicitaris, no poden cobrir les despeses
d'edició.

El passat 10 de juny, la consellera d'Obres Públiques,
Transports i Habitatge manifestà, en una visita a Eivissa, que les
obres del projecte Eivissa-aeroport que s'iniciarien les obres a
mitjans del mes de juliol, amb la consegüent contradicció amb
les normatives municipals que es publiquen a l'illa d'Eivissa
sobre paralització de treballs per mor de la temporada turística.

És evident, per tant, que aquestes publicacions amb la nostra
llengua compleixen una funció social i cultural que s'ha de
considerar d'interès general i, com a tal, ha de gaudir dels ajuts
econòmics de les administracions públiques. Malauradament,
l'any 2005 el Govern de les Illes Balears no ha realitzat la
convocatòria de subvencions a les publicacions editades en
català, fet que ha suposat la reducció de 95.400 euros en
subvencions a la premsa de la part forana.
Per aquest motiu el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
El Govern de les Illes Balears insta el Govern a:
1. Convocar una línia de subvencions a les publicacions
periòdiques en llengua catalana.
2. Adquirir un determinat nombre d'exemplars de cada
publicació per repartir-los a les biblioteques dels centres
educatius.
3. Destinar una part de cada campanya institucional del
Govern a insercions d'anuncis a les revistes de la premsa forana.

Palma, a 20 de juny del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.
La Conselleria d'Obres Públiques, Transports i Habitatge ha
impulsat i redactat els projectes viaris consistents en el
desdoblament de les carreteres Eivissa-Sant Antoni de
Portmany i Eivissa-aeroport, totes dues a l'illa d'Eivissa, les
quals serien convertides en autovies. En l'actualitat, s'està en
fase d'expropiació del segon projecte i ja s'han nomenat els
adjudicataris d'ambdues infraestructures.

De tothom és sabut que l'anunci de la posada en marca
d'aquests dos projectes ha precipitat una contundent i massiva
reacció en contra seva pels impactes territorials, econòmics,
socials i patrimonials que tendrien sobre Eivissa i pel que tenen
de desmesurat en relació amb la grandària de l'illa. Aquesta
oposició ha portat a la creació de la Plataforma Antiautopistes,
a la qual donen suport moltíssimes persones, partits polítics i
entitats culturals, veïnals o proteccionistes.
La resolució final dels projectes esmentats és la mateixa de
moltes autovies i autopistes que hom pot observar a la península
Ibèrica, raó per la qual se'ls denomina autovies o autopistes. A
més, cal tenir en compte que la seva execució significaria la
construcció d'un túnel de 1.300 m a l'alçada del poble de Sant
Rafel, en el cas del projecte Eivissa-Sant Antoni, un túnel que
es considera absolutament innecessari atès que no hi ha cap
obstacle orogràfic a salvar.
El cost de l'execució dels projectes serà elevadíssim, 221
milions d'euros en el cas del traçat Eivissa-aeroport, i 256
milions d'euros en el cas del projecte Eivissa-Sant Antoni.
Mentrestant, per exemple, l'autopista de Llucmajor constarà
25,6 milions d'euros.
També és molt discutida la forma de pagament d'ambdues
infraestructures, la coneguda com a "peatge a l'ombra", la qual
cosa significa un encariment dels projectes i el fet que durant 25
anys s'estaran pagant. Serveixi com a exemple que l'autovia
Eivissa-Sant Antoni passaria d'un cost de 72 milions d'euros
(projecte inicial i a ser pagat per mitjans convencionals) a 256,
i de 59,9 milions a 221 en el cas del traçat Eivissa-aeroport.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les ILles
Balears a desistir de la tramitació d'execució dels projectes
d'autovies Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport (coneguts pel
Govern com desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni
i nou accés a l'aeroport).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instaurar amb el Consell d'Eivissa i Formentera, els
ajuntaments d'Eivissa, els partits polítics amb representació
institucional, els propietaris dels terrenys afectats pels projectes
esmentats anteriorment, les patronals relacionades amb el
transport públic, les patronals relacionades amb el transport
privat, els sindicats, les associacions de treballadors i
treballadores del transport i les entitats relacionades amb la
protecció del territori i el patrimoni, una mesa de diàleg i
negociació amb l'objectiu de consensuar els projectes
d'intervenció viària sota els següents criteris:
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a) La millora de la seguretat viària en els traçats ja existents,
com és el cas de les de Sant Joan, Sant Miquel, Jesús-Cala
Llonga, entre d'altres. Així mateix, serà un objectiu l'eliminació
dels punts negres.
b) L'aprofitament de traçats ja existents amb la finalitat
d'evitar, al màxim possible, noves ocupacions de territori i
expropiacions.
c) El disseny de traçats respectant escrupolosament les
limitacions de velocitat actuals que marquen un màxim de 90
Km/h.

contractes laborals de 72 treballadors de 6 mesos de manera
esglaonada, és a dir 24 treballadors de manera successiva per
períodes de 2 mesos consecutius. Així doncs, aquest era una
expedient de regulació d'ocupació que responia a una situació
conjuntural, motivada per la caiguda temporal de volum de
fabricació per manca de demanda.
Després d'haver acabat aquest període de regulació
d'ocupació temporal, l'empresa ha tornar a la situació anterior i
no s'ha produït cap conflicte ni inici d'expedient.
Palma, 13 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

d) L'assignació de la mateixa quantitat per a les inversions
en traçats com per a les inversions en el foment del transport
públic.

Ordre de Publicació
e) L'habilitació d'una xarxa de vials no motoritzats perquè
totes les noves vies i carreteres disposin d'un vial no motoritzat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar amb el Govern de l'Estat un nou conveni
de carreteres sota la base dels criteris a), b), c), d) i e) expressats
anteriorment.
Palma, a 24 de juny del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 6079/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a fundació
Diversitat 21. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2005).
La fundació Diversitat 21 no existeix, almenys, a aquesta
conselleria no li consta la seva existència.
Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 7270/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a situació a
l'empresa KRAFT. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre del
2004).

C)
A la Pregunta RGE núm. 269/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Ibanat i
l'atenció als refugis de muntanya. (BOPIB núm. 71 de 28 de
gener del 2005).
Entenem que en realitat a la pregunta formulada on diu "no
anirà" vol dir "no obrirà", per la qual cosa vos comunic que
l'Ibanat va obrir els refugis de muntanya pel Nadal del
2004/2005.
Palma, 21 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1228/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per a la detecció precoç de la violència de gènere.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).
La docència i els plans d'estudi de les llicenciatures i de les
diplomatures, en virtut de l'autonomia universitària, corresponen
a la mateixa universitat.
Per altra banda, l'homologació dels plans d'estudis correspon
al Consell de Coordinació Universitària.
Per això, i tenint en compte la recent publicació dels Reials
Decrets 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura
de les ensenyances universitàries i es regulen els estudis
universitaris oficials de grau, i 56/2005, de 21 de gener, pel qual
es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, en
aquest moment no es poden proposar modificacions ni
incorporacions als plans d'estudis.
Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

El Govern, millor dir, l'administració autonòmica, que és la
competencial, fa el seguiment sobre una empresa, d'una banda,
quan hi ha un expedient administratiu iniciat, ja sigui d'ofici o
a instància de part; i d'una altra, quan hi ha un conflicte.

Ordre de Publicació
E)

És sabut que en data 11.03.04 es va homologar l'acord
subscrit el 25.03.04 entre l'empresa i la representant dels
treballadors, pel qual s'acordava la suspensió temporal dels

A la Pregunta RGE núm. 2160/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a projecte
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d'ordenació i ancoratge al parc natural de Ses Salines.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
La Comissió Interdepartamental del Turisme a la reunió de
19.09.03 acordà la substitució d'aquest projecte juntament amb
altres pel projecte de control integrat de la processionària de pi
a les Illes Balears.
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2161/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
soterrament de les línies elèctriques i telefòniques de Ses
Salines de Formentera. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
La Comissió Interdepartamental del Turisme a la reunió de
03.09.04 acordà la substitució d'aquest projecte per finançar
amb l'esmentat fons el Pla de foment d'energies renovables i
eficiència energètica de les Illes Balears.
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2170/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a turisme de
congressos a les Illes. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
La Conselleria de Turisme mitjançant l'Ibatur desenvolupa
les jornades inverses de comercialització "producte negocis" per
mercats a totes les Illes. Enguany es tractarà el mercat alemany,
britànic i nacional, l'any vinent també es tractarà la resta de
mercats europeus, inclosos els països nòrdics i de l'est. També
s'ha assistit a una sèrie de fires d'incentius com Fitur Congressos
(Madrid), Confex i Steps (Londres), Imex (Frankfurt), IT&ME
(Chicago), BTC (Florència), EIBTM (Barcelona). A més, la
Conselleria de Turisme promou el projecte de construcció del
Palau de Congressos juntament amb l'Ajuntament de Palma.
Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

3667

Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2214/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment dels
recàrrecs impositius. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
En primer lloc, a efectes d'aclarir la resposta que s'ha de
donar a la pregunta realitzada, cal fer referència a la normativa
legal que dóna cobertura a la possibilitat que les comunitats
autònomes puguin establir recàrrecs. Així doncs, l'article 12 de
la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes (LOFCA), fixa al respecte el següent:
1. Les comunitats autònomes podran establir recàrrecs sobre els
tributs de l'Estat susceptibles de cessió, excepte en l'Impost
sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Em
l'impost sobre el valor afegit i els imposts especials únicament
podran establir recàrrecs quan tinguin competències normatives
en matèries de tipus de gravamen.
2. Els recàrrecs prevists a l'apartat anterior no podran
configurar-se de forma que puguin suposar una minoració en els
ingressos de l'Estat per dites imposades, ni desvirtuar la
naturalesa o l'estructura d'aquests.
Doncs bé, a la vista de quina és la capacitat que tenen les
comunitats autònomes de règim comú (comunitat autònoma de
les Illes Balears) per poder establir recàrrecs sobre els tributs
cedits, cal fet les consideracions següents:
1. Respecte dels tributs cedits totalment a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, és a dir, aquells sobre els quals li
correspon a la comunitat autònoma tota la recaptació produïda
en el seu territori (impost sobre el patrimoni, impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost
sobre successions i donacions i tributs sobre el joc), no tindrà
cap sentit establir recàrrecs sobre aquests.
2. Pel que fa, en canvi, als tributs cedits parcialment, és a dir,
aquells sobre els quals sols li correspon a la comunitat
autònoma de les Illes Balears un percentatge de la recaptació
produïda en el seu territori (IRPF, IVA i imposts especials), cal
dir que vistes les possibilitats que permet la LOFCA només
caldria establir recàrrecs sobre l'IRPF, ja que sobre l'IVA i la
resta d'imposts especials, la comunitat autònoma de les Illes
Balears no té reconegudes per Llei 21/2001 de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de
règim comú, cap competència normativa per modificar el seu
tipus de gravamen.

H)
Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

A la Pregunta RGE núm. 2171/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a entitat
responsable de l'execució dels projectes finançats amb
l'ecotaxa. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
En funció del projecte aprovat, la Comissió
Interdepartamental del Turisme determina quina o quines són
les entitats responsables de l'execució dels projectes finançats
amb el fons de l'ecotaxa.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2243/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
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actuacions del protectorat de la Fundació Alzina. (BOPIB
núm. 79 de 18 de març del 2005).
La fundació de beneficència particular Alzina es troba en
situació de paralització registral, en virtut del principi de tracte
successiu que regeix aquest registre, atès que no ha complert
amb l'obligació de presentació de comptes al Protectorat pel seu
examen i comprovació i posterior dipòsit en el Registre únic de
fundacions de les Illes Balears des de l'any 2002.
Ateses les deficiències observades en la presentació dels
comptes corresponents als exercicis 2000 i 2001, en data 16
d'abril del 2003 (RGS de 23 d'abril), es va requerir la fundació
perquè esmenàs les deficiències advertides, requeriment al qual
la fundació no va contestar.
Les actuacions que pensa dur a terme el protectorat de
fundacions són les que estrictament li permet la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, de fundacions.

Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 2998/05 a 3001/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
relatives a programa Equal, a pressupost de l'Institut Balear de
la Dona, a pressupost de la Conselleria de Presidència i
Esports i a convocatòria d'ajudes per a projectes prevists a
l'Equal, respectivament. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del
2005).
La Conselleria de Presidència i Esports i l'Institut Balear de
la Dona no tenen constància oficial que els projectes del
programa Equal de la Unió Europea no es duran a terme.
Palma, 12 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Palma, 12 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2259/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesures contra
el doping. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
Les mesures que s'han pres per part de la Conselleria de
Presidència i Esports, a través de la Direcció General d'Esports,
fins a dia d'avui per a la lluita contra el dopatge en l'esport són:
• Incloure en el Decret de federacions 33/2004, de 2 d'abril,
un apartat amb l'obligatorietat de sotmetre els esportistes i
els animals que participen en competicions federades als
controls que solAlicitin la federació o l'organització dels
esdeveniments i de manera concreta responsabilitzar els
propietaris dels animals dels casos de dopatge positiu.
• Crear un grup de treball contra el dopatge amb els objectius
principals de sensibilitzar, educar, formar, controlar,
sancionar i reinserir l'esportista amb els mitjans que tipifica
la llei.
Totes aquestes mesures vénen explicades a la pàgina web
illesport.org a l'apartat del grup de treball antidopatge i contra
la violència esportiva.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2260/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a funcions els
serveis de medicina esportiva a l'Escola Balear de l'Esport.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
Les funcions que desenvolupen són tractaments (preventius,
seguiment, etc.), rehabilitació, recuperació i assistència a
campionats i entrenaments dels alumnes de l'Escola Balear de
l'Esport.

N)
A la Pregunta RGE núm. 3054/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantatges en
matèria fiscal per a professionals. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).
En primer lloc, s'ha de diferenciar en quins tributs pot la
comunitat autònoma de les Illes Balears introduir mesures
fiscals que suposin avantatges pels professionals i en quins no,
d'acord amb les potestats normatives reconegudes a la Llei
21/2001 de nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú.
Així, pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones
físiques, l'impost de societat, l'impost sobre el valor afegit i els
imposts especials, la possibilitat que el Govern impulsi la
creació de mesures que afavoreixen els professionals és nulAla
ja que l'esmentada Llei 21/2001 no reconeix cap capacitat
normativa a la comunitat autònoma.
Respecte dels imposts sobre el patrimoni de les persones
físiques i sobre successions i donacions, dels quals la comunitat
autònoma de les Illes Balears té àmplies potestats normatives,
les principals mesures creades fins ara a favor dels professionals
són les següents:
• Millora dels requisits (edat del donant i temps de
permanència dels béns en el patrimoni dels beneficiaris)
exigits per poder aplicar en les herències i donacions la
reducció del 95% del valor de béns i d'accions afectes a
activitats professionals.
• Bonificació del 85% aplicable a les donacions dineràries de
pares a fills i descendents menors de 36 anys per a
l'adquisició o constitució d'un negoci professional.
• Exempció en l'impost sobre el patrimoni de les persones
físiques dels béns i drets afectes a una activitat professional.
Quant a la imposició indirecta (Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats), la comunitat
autònoma de les Illes Balears també disposa d'importants
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competències normatives que han permès l'adopció de les
mesures següents:
• Tipus del 0,5% a aplicar a les adquisicions de béns el en
ParcBit.
• Tipus del 3% aplicable a les transmissions d'immobles
regulades a l'article 20 de la Llei de l'IVA, sempre i quan no
es renunciï a l'exempció d'aquest impost.
• Tipus del 0,1% aplicable a les operacions que documentin
la formalització de drets reals de garantia a favor de
societats de garantia recíproca.
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expressament (carta tramesa per fax) que s'inclogués aquesta
pujada en el Pla de sanejament a presentar davant el Consell de
Política Fiscal i Financera, però sense vincular-se a cap tipus de
condicionalitat.
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 3267/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a solAlicituds de
la renda mínima d'inserció. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3057/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment del
preu de la benzina. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
El Govern de les Illes Balears manifesta el seu més absolut
respecte per les opinions manifestades per qualsevol associació
representativa dels interessos de la societat.
No obstant això, cal assenyalar que l'increment del tram
autonòmic de l'VHM que ja apliquen altres comunitats
autònomes com és el cas de la Generalitat de Catalunya, no ha
provocat un refús social considerable. Així, l'associació de
consumidors i usuaris de Catalunya, en manifestacions
expressades en l'edició per a Catalunya del diari El País, de 2
d'agost del 2004, considerava justificable l'increment d'aquest
impost, donat que la seva recaptació es destinava íntegrament al
finançament d'un servei públic prioritari com és la sanitat
pública.

D'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel
qual es regula la renda mínima d'inserció, i de conformitat amb
la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social, la concessió i la gestió dels fons destinats a finançar la
renda mínima d'inserció és competència dels consells insulars
en el seu corresponent àmbit geogràfic.
Per això, són els consells insulars els òrgans administratius
competents en la matèria i els únics que, en conseqüència,
poden delegar aquesta competència als ajuntaments o ens locals
que ho solAlicitin.
Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
R)

El preu del gasoil que paguen els empresaris i ciutadans de
Balears, des de l'arribada al Govern central del president
Rodríguez, és de més del 20%.
Palma, 13 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 3058/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantatges en
matèria fiscal per a professionals. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).
El Govern de les Illes Balears pretenia presentar en el Pla de
sanejament l'increment en la tarifa autonòmica de l'impost sobre
vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMH)
condicionada a una millora de l'actual sistema de finançament
autonòmic. Ara bé, el Govern central va exigir en les
negociacions prèvies a l'aprovació del Pla de sanejament que es
retirés la condicionalitat de la mesura si volíem que el Pla fos
finalment aprovat. Així doncs, aquesta conselleria va dur a
terme una segona redacció del Pla que, no obstant això, tampoc
no va satisfer el Govern central, el qual va exigir expressament
que l'increment sobre l'IVMH no mantingués en qualsevol cas
cap tipus de condició. Així doncs, se'ns va demanar

A la Pregunta RGE núm. 3268/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a titulars de
renda mínima d'inserció. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).
D'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel
qual es regula la renda mínima d'inserció, i de conformitat amb
la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social, la concessió i la gestió dels fons destinats a finançar la
renda mínima d'inserció és competència dels consells insulars
en el seu corresponent àmbit geogràfic.
Per això, ni la Conselleria de Treball i Formació ni el SOIB
són competents en matèria de gestió de la renda mínima
d'inserció.
Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3269/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a beneficiaris
de la renda mínima d'inserció. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril
del 2005).
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D'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel
qual es regula la renda mínima d'inserció, i de conformitat amb
la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social, la concessió i la gestió dels fons destinats a finançar la
renda mínima d'inserció és competència dels consells insulars
en el seu corresponent àmbit geogràfic.
Per això, ni la Conselleria de Treball i Formació ni el SOIB
són competents en matèria de gestió de la renda mínima
d'inserció.
Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3270/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de renda mínima d'inserció. (BOPIB
núm. 83 de 22 d'abril del 2005).
Des de la Conselleria de Treball i Formació i des del SOIB
no s'han realitzat aportacions econòmiques amb càrrec als seus
respectius pressuposts en concepte de prestacions de renda
mínima d'inserció.

En primer lloc, cal assenyalar (reiterant les respostes a les
preguntes escrites 7489/04, 6708/04 i 7488/04, fetes pel Grup
Parlamentari Socialista) que l'impost sobre successions i
donacions com que és un tribut cedit a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, d'acord amb la Llei Orgànica 8/1980, de 22
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
(LOFCA), la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú, i la
Llei 29/2002, d'1 de juliol, de règim de cessió de tributs de
l'Estat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no té cap
competència per poder dur a terme en cap cas l'estimació
definitiva de l'impost, ja que la titularitat d'aquest la té l'Estat i
per tant només per llei estatal es pot eliminar.
Ara bé, l'esmentada Llei 21/2001 sí que reconeix a les
comunitats autònomes (i per tant a la comunitat autònoma de les
Illes Balears) competències normatives per poder crear
reduccions sobre la base imposable, modificar la tarifa de
l'impost ja sigui a l'alça o a la baixa i introduir noves deduccions
i bonificacions. Aleshores, arribat el seu moment, el Govern de
les Illes Balears decidirà quina és la tècnica més adient de les
que ofereix l'esmentada Llei 21/2001, per reduir al màxim el
pagament de les herències de pares a fills en l'impost de
successions i donacions.
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
X)

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3271/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a criteris de
distribució de la renda mínima d'inserció. (BOPIB núm. 83 de
22 d'abril del 2005).

A les Preguntes RGE núm. 3285/05 i 3633/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
augment de les queixes al Defensor del Poble i a queixes al
Defensor del Poble, respectivament. (BOPIB núm. 83 de 22
d'abril i 85 de 6 de maig del 2005).
La memòria o l'informe anual del Defensor del Pueblo es
tramita a les Corts Generals.

D'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel
qual es regula la renda mínima d'inserció, i de conformitat amb
la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social, la concessió i la gestió dels fons destinats a finançar la
renda mínima d'inserció és competència dels consells insulars
en el seu corresponent àmbit geogràfic.

Palma, 26 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Y)

No obstant això, l'import i els beneficiaris de la prestació de
la renda mínima d'inserció vénen fixats pels articles 5, 6 i 9 del
Decret 117/2001, abans esmentat, per la qual cosa aquesta
prestació no està sotmesa a criteris de distribució territorial.
Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Pregunta RGE núm. 3632/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanyes
informatives que evitin els embarassos no desitjats. (BOPIB
núm. 85 de 6 de maig del 2005).
El títol de la pregunta no es correspon amb la seva
formulació.
Palma, 26 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 3282/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a suprimir el
pagament de l'impost de successions de pares a fills. (BOPIB
núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació
Z)
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A la Pregunta RGE núm. 3634/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reclamacions
de batlles i exbatlles. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).
No consta que s'hagi formulat al Govern de les Illes Balears
una "reclamació de 500 batlles i exbatlles de les illes de més
finançament per als municipis".
Palma, 26 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 3648/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a descomptes
per a residents. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).
S'han tramitat pagaments en concepte de descomptes als
residents per import de 88.810,22 euros.
Palma, 26 de maig del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 3739/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
exposició de sa Llonja. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).
Sí.
Palma, 26 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 3819/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
personal de la Conselleria de Treball i Formació. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).
Consultats els arxius de la Conselleria de Treball i Formació
i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears el nombre de
persones contractades o amb nomenament de funcionaris a data
30 de març del 2005, era el següent:
• Conselleria de Treball i Formació: 145 persones.
• Servei d'Ocupació de les Illes Balears: 217 persones.
Palma, 27 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 3820/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
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personal de la Conselleria de Treball i Formació. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).
Consultats els arxius de la Conselleria de Treball i Formació
i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears el nombre de
persones contractades o amb nomenament de funcionaris a data
30 de març del 2003, era el següent:
• Conselleria de Treball i Formació: 130 persones.
• Servei d'Ocupació de les Illes Balears: 199 persones.
Palma, 27 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 3948/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despeses en
promocionar IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).
El Govern de les Illes Balears no ha gastat res per
promocionar IB3 Ràdio.
Palma, 30 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 3949/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia
276/04. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
El Govern de les Illes Balears no ha estat denunciat en el PA
al qual es fa referència. Els fets que originen les diligències
prèvies PA 376/2004, són una denúncia per danys contra
l'encarregat del Port de la Colònia de Sant Jordi per part del
propietari d'una embarcació de 15,40 m d'eslora que va entrar a
refugiar-se dins l'esmentat port i va quedar encallat.
Després de la declaració de l'encarregat del port en el Jutjat,
en data 23 de juny del 2004, a la qual va acudir un advocat de
la comunitat i es va solAlicitar l'arxiu de les actuacions, no s'han
tingut més notícies sobre l'assumpte.
Palma, 30 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 3983/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mostra de
races autòctones. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha colAlaborat ni
directament ni a través d'empresa pública en la mostra de races
autòctones a celebrar a Ciutadella de Menorca.
Palma, 24 de maig del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
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Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 3985/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre
de tecnificació esportiva de Calvià. (BOPIB núm. 86 de 13 de
maig del 2005).
La pregunta va adreçada a aquesta vicepresidència i
conselleria de Relacions Institucionals, quan els assumptes
relatius al Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià es
gestionen mitjançant un consorci que, pel que fa al Govern,
depèn de la Conselleria de Presidència i Esports. A més, tot i
que la matèria objecte de la pregunta correspon a la Conselleria
de Presidència i Esports, i l'escrit va adreçat a aquesta
vicepresidència, les preguntes es formulen directament al
president.
No obstant això, s'informa que el Govern es mostrarà
respectuós amb les decisions que prengui el consorci i les
institucions que l'integren juntament amb el Govern, referides
al projecte i a les actuacions que es duguin a terme en relació
amb el Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià.
Palma, 25 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessions extraordinàries de la ponència
per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
i habilitació dels dies necessaris.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2005, atesa l'aprovació per part del Ple de la
Cambra en sessió de dia 14 de juny d'enguany, de la
convocatòria de sessions extraordinàries de la ponència de
referència a l'objecte de continuar amb els seus treballs,
conformement amb l'establert als articles 61.2 i 92.2 del
Reglament del Parlament i 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, acordà de convocar sessions extraordinàries a
l'objecte que la ponència continuï amb els seus treballs, la data
de les quals es fixarà oportunament. Consegüentment, acordà
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
tramitació de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 2766/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2005, atès l'escrit RGE núm. 5054/05, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert
a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei de
referència, de mesures específiques per a les Illes d'Eivissa i
Formentera en matèria d'ordenació territorial, turisme i
urbanisme (BOPIB núm. 81, de 8 d'abril d'enguany), fins al
proper dia 19 de setembre.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Manteniment d'interpelAlacions presentades pel Grup
Parlamentari Socialista per al proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
28 de juny del 2005, conformement amb l'establert a l'article
151.3 del Reglament de la Cambra, acordà d'atendre la petició
formulada pel Grup Parlamentari Socialista en el seu escrit RGE
núm. 5055/05, en el sentit de mantenir les interpelAlacions
següents per al proper període de sessions:
* RGE núm. 4518/05, relativa a política general en matèria de
turisme (BOPIB núm. 89, de 3 de juny d'enguany).
* RGE núm. 4608/05, relativa a política general en matèria de
prevenció de riscos laborals (BOPIB núm. 90, de 10 de juny
d'enguany).
* RGE núm. 4609/05, relativa a política general desenvolupada
en sistemes de qualitat (BOPIB núm. 90, de 10 de juny
d'enguany).
* RGE núm. 4793/05, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears (BOPIB núm. 91, de 17 de juny d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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