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E) RGE núm. 5824/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació de la
comunitat autònoma per a la construcció de residències.
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concertacions d'aules d'educació infantil.
3891
H) RGE núm. 5827/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a absentisme escolar
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3891
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diners de l'ecotaxa.
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Q) RGE núm. 5839/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes d'inversió
de la Fundació Balears Sostenible.
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R) RGE núm. 5840/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Balear de
l'Aigua, l'Energia i el Litoral (IBAL).
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S) RGE núm. 5841/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Direcció General
del Canvi Climàtic.
3892
T) RGE núm. 5892/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en el
Pla sociosanitari.
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U) RGE núm. 5893/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper institucional
dels consells insulars.
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V) RGE núm. 5894/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció al nou
hospital de Son Dureta.
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X) RGE núm. 5895/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes de l'Hospital
de Son Dureta.
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Y) RGE núm. 5896/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantificació de la
construcció de l'Hospital d'Inca.
3893
Z) RGE núm. 5897/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de
l'Hospital de Menorca.
3893
AA) RGE núm. 5898/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
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AB) RGE núm. 5899/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut de Cala Major.
3893
AC) RGE núm. 5900/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut d'Es Migjorn Gran.
3893
AD) RGE núm. 5901/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut de Pere Garau.
3894
AE) RGE núm. 5902/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut de Sa Vileta.
3894
AF) RGE núm. 5903/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut del carrer Aragó.
3894
AG) RGE núm. 5904/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut d'Es Rafal Nou.
3894
AH) RGE núm. 5905/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
centre de salut d'Es Molinar.
3894
AI) RGE núm. 5906/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut d'Es Secar de la Real.
3894
AJ) RGE núm. 5907/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut d'Establiments.
3894
AK) RGE núm. 5908/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut de Son Serra.
3895
AL) RGE núm. 5909/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut de Son Rapinya.
3895
AM) RGE núm. 5910/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de
la unitat bàsica de salut d'Escola Graduada.
3895
AN) RGE núm. 5911/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut de S'Indioteria.
3895
AO) RGE núm. 5912/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
PAC de Can Picafort.
3895
AP) RGE núm. 5913/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del PAC
de Can Gelabert.
3895
AQ) RGE núm. 5914/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
PAC d'Eivissa Vila.
3895
AR) RGE núm. 5915/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
PAC de Palmanova.
3896
AS) RGE núm. 5916/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del PAC
de Felanitx.
3896
AT) RGE núm. 5917/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del
segon PAC d'Inca.
3896
AU) RGE núm. 5918/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut de
Marratxí.
3896
AV) RGE núm. 5919/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PAC de la platja
de Muro.
3896
AX) RGE núm. 5920/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut
mental infantil i juvenil a Manacor.
3896
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AY) RGE núm. 5921/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones enviades
a l'Hospital Son Llàtzer des de l'Hospital Son Dureta.
3896
AZ) RGE núm. 5922/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones enviades
a l'Hospital General des de l'Hospital Son Dureta.
3896
BA) RGE núm. 5923/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de llistes
d'espera desviats.
3897
BB) RGE núm. 5924/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per desviar
pacients.
3897
BC) RGE núm. 5925/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjà alternatiu
per a l'illa de Formentera.
3897
BD) RGE núm. 5926/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut del
Passeig Marítim d'Eivissa.
3897
BE) RGE núm. 5927/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut
d'Eivissa.
3897
BF) RGE núm. 5928/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa balear
d'investigació del dolor d'esquena.
3897
BG) RGE núm. 5929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del Sr.
Carretero.
3897
BH) RGE núm. 5930/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de salut
bucodental.
3898
BI) RGE núm. 5967/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cimera de
consellers de Salut o Sanitat.
3898
BJ) RGE núm. 5968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions a
escorxadors no legals.
3898
BK) RGE núm. 5969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions a
granges d'aus i porcs.
3898
BL) RGE núm. 5970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis base per
quantificar els beneficis econòmics de l'equip ciclista "Illes Balears".
3898
BM) RGE núm. 5971/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció a l'equip
ciclista "Illes Balears".
3898
BN) RGE núm. 6138/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a categoria
laboral de Miquel Font Zaragoza.
3898
BO) RGE núm. 6209/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a decret de temps lliure.
3899
BP) RGE núm. 6219/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
3899
relativa a subvencions per a instalAlacions juvenils municipals.
BQ) RGE núm. 6220/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a convenis signats amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
3899
BR) RGE núm. 6221/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a projecte de llei de joventut.
3899
BS) RGE núm. 6222/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a projecte de llei de transferència de joventut als consells insulars.
3899
BT) RGE núm. 6223/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Pla Joventut 2005-2008.
3899
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BU) RGE núm. 6224/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a informes jurídics d'acord amb l'expedient de contractació de l'Ib-salut.
3899
BV) RGE núm. 6225/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a centres escolars al terme municipal de Llucmajor.
3900
BX) RGE núm. 6226/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a trobades d'empresaris i professors.
3900
BY) RGE núm. 6227/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció de l'FP.
3900
BZ) RGE núm. 6228/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a viatges del director general de Joventut.
3900
CA) RGE núm. 6229/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a centre de salut de Son Amonda (Inca).
3900
CB) RGE núm. 6230/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvencions per a centres d'estades diürnes.
3900
CC) RGE núm. 6231/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a desviament de Son Granada.
3900
CD) RGE núm. 6240/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 61.
3901
CE) RGE núm. 6241/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 59.
3901
CF) RGE núm. 6242/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 58.
3901
CG) RGE núm. 6243/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 56.
3901
CH) RGE núm. 6244/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 54.
3901
CI) RGE núm. 6245/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 53.
3901
CJ) RGE núm. 6246/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 52.
3901
CK) RGE núm. 6247/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 50.
3902
CL) RGE núm. 6248/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 49.
3902
CM) RGE núm. 6249/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a cost de les tanques publicitàries de la Targeta Verda.
3902
CN) RGE núm. 6250/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a cost de la publicitat de la Targeta Verda als mitjans de comunicació escrits.
3902
CO) RGE núm. 6296/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
de valoració de la plaça de logopeda de l'Institut Guillem Cifre de Colonya de Pollença.
3902
CP) RGE núm. 6297/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediment de dotació de la plaça de logopeda a l'Institut Guillem Cifre de Colonya de Pollença.
3902
CQ) RGE núm. 6298/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons
de la creació de la plaça de logopeda a l'Institut Guillem Cifre de Colonya de Pollença.
3902
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CR) RGE núm. 6299/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica.
3903
CS) RGE núm. 6300/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
3903
CT) RGE núm. 6301/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del curs de
gestió i direcció d'emergències (I).
3903
CU) RGE núm. 6302/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del curs de
gestió i direcció d'emergències (II).
3903
CV) RGE núm. 6303/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del curs de
gestió i direcció d'emergències (III).
3903
CX) RGE núm. 6304/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del curs de
gestió i direcció d'emergències (IV).
3903
CY) RGE núm. 6305/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del curs de
gestió i direcció d'emergències (V).
3903
CZ) RGE núm. 6306/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de les
administracions públiques (I).
3904
DA) RGE núm. 6307/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de les
administracions públiques (II).
3904
DB) RGE núm. 6308/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del Pla
de salvament de platges (I).
3904
DC) RGE núm. 6309/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del Pla
de salvament de platges (II).
3904
DD) RGE núm. 6310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del Pla
de salvament de platges (III).
3904
DE) RGE núm. 6311/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació dels
policies locals que cobren dels seus ajuntaments.
3904
DF) RGE núm. 6312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data d'incorporació
dels policies locals que cobren dels seus ajuntaments.
3904
DG) RGE núm. 6313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació d'aules
als cursos de formació de policies locals.
3905
DH) RGE núm. 6314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de salvament
de platges a Formentera (I).
3905
DI) RGE núm. 6315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de salvament
de platges a Formentera (II).
3905
DJ) RGE núm. 6316/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica
de Son Dureta.
3905
DK) RGE núm. 6317/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica
de l'Hospital del Toro.
3905
DL) RGE núm. 6318/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica
de Can Misses.
3905

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions del Govern
amb l'associació ASINPROS (I).
3906
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B) RGE núm. 5932/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions del Govern
amb l'associació ASINPROS (II).
3906
C) RGE núm. 6201/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a delegació del Govern per a la cooperació al desenvolupament.
3906
D) RGE núm. 6235/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a PRUG de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
3906
E) RGE núm. 6236/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
fondeig de vaixells a Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
3906
F) RGE núm. 6237/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
aparcament de cotxes a Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
3907
G) RGE núm. 6238/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a intervencions d'hemodinàmica cardíaca.
3907
H) RGE núm. 6239/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a pacients derivats a la policlínica Nuestra Sra. del Rosario.
3907

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista relativa a observatori per a la convivència escolar.
3907

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 247/04, 1593/05, 1594/05, 2105/05, 2224/05,
2226/05, 2359/05, 2360/05, 2625/05-2628/05 i 3986/05.
3908
B) SolAlicitud de creació d'una comissió d'investigació sobre els motius de l'increment del cost de les carreteres adjudicades pel Govern
de les Illes Balears respecte de les previsions inicials i les excessives despeses financeres generades en algunes d'aquestes obres (RGE
núm. 5818/05).
3908
C) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5525/05 a 5532/05.

3908

D) Retirada de l'escrit RGE núm. 5305/05.

3909

E) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2431/05.

3909
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

PROJECTE DE LLEI DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES
DE LES ILLES BALEARS

3.1. PROJECTES DE LLEI

I

Ordre de Publicació

La Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències
a les Illes Balears, estableix a la seva disposició addicional
cinquena que en el termini de dos anys, des de la seva entrada
en vigor, el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de presentar al Parlament el projecte de llei
corresponent sobre protecció civil a la nostra comunitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de setembre del 2005, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències
de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 27 de setembre d'enguany.
Palma, a 7 de setembre 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 29 de
juliol del 2005, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

A més, és necessari complementar la Llei 2/1998, de 13 de
març, acostant-la a un nou model de gestió en matèria
d’emergències a la nostra comunitat. No oblidem que des de la
creació de la Direcció General d’Emergències, mitjançant el
Decret 10/2003, de 4 de juliol, del president de les Illes Balears,
de modificació del Decret 8/2003, de 30 de juny, pel qual
s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i
de les conselleries del Govern de les Illes Balears, la política de
prevenció i de gestió integral de les emergències a la nostra
comunitat s’ha convertit en una prioritat de primer ordre.
La present llei regula l’organització de la protecció civil de
la comunitat autònoma davant situacions de greu risc colAlectiu,
emergència, catàstrofe o calamitat extraordinàries, així com
alguns aspectes de la gestió i atenció d’emergències ordinàries,
en compliment del que disposa la disposició addicional
cinquena de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació general
d’emergències a les Illes Balears.

14. Aprovació del Projecte de llei de gestió
d'emergències de les Illes Balears.

La protecció civil engloba el conjunt d’accions dirigides a
evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns i al
medi ambient per qualsevol causa, quan l’amplitud i gravetat
dels seus efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Interior
adopta l'acord següent:

Per tant aquesta llei pretén fugir de la improvisació de
l’única forma possible, mitjançant la planificació.

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de gestió d'emergències
de les Illes Balears que s'adjunta mitjançant annex amb aquest
acord.
Segon. Traslladar al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei aprovat, perquè en faci la tramitació i l'aprovi,
si pertoca, com a llei."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 29 de juliol del 2005.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

La protecció civil és una competència concurrent entre
l’Estat i les Comunitats Autònomes, com ho ha declarat el
Tribunal Constitucional a les sentències 123/1984, de 18 de
desembre, i 133/1990, de 19 de juliol i que, a més, queda
manifestat a l’article 2.1 de la Llei estatal 2/1985, de 21 de
gener, sobre protecció civil, quan diu que “la competència en
matèria de protecció civil correspon a l’administració civil de
l’Estat i en els termes establerts en aquesta llei a la resta
d’administracions públiques”.
La competència de les comunitats autònomes en matèria de
protecció civil només queda subordinada a la de l’Estat en els
casos que l’interès general pugui estar en joc, i això es produeix,
segons estableix l’art. 1.2 de la Norma Bàsica de Protecció
Civil, aprovada pel Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, en els
supòsits d’estats d’alarma, excepció i setge, per una banda, i
quan la calamitat o la catàstrofe siguin de caràcter
supraterritorial (més d’una comunitat autònoma afectada) o
sigui de tal magnitud que requereixi una direcció de caràcter
nacional.
És obvi, per tant, que la comunitat autònoma de les Illes
Balears ostenta competències en matèria de protecció civil,
especialment per a l’elaboració dels corresponents plans de
prevenció de riscos i per a la coordinació i direcció efectives
dels procediments a què puguin donar lloc.
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En aquest sentit, la Norma Bàsica de Protecció Civil
estableix dues classes de plans de protecció civil: els plans
territorials i els plans especials.

direcció de les urgències i emergències en què perillin la vida o
la integritat física de qualsevol persona (Llei 2/1998, de 13 de
març, d’ordenació d’emergències); etc.

En compliment de les atribucions atorgades per la Norma
Bàsica de Protecció Civil, el Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears va aprovar, mitjançant el Decret 50/1998, de
8 de maig, el Pla Territorial de les Illes Balears en matèria de
Protecció Civil (PLATERBAL).

Totes aquestes funcions, i d’altres com les enumerades a
l’article 7 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències a les Illes Balears, van ser els arguments que va
emprar el legislador quan, a la disposició addicional cinquena
d’aquesta mateixa norma, ordenà al Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que, en el termini de dos anys
comptadors des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei
d’ordenació d’emergències, presentàs al Parlament el projecte
de llei sobre protecció civil a les Illes Balears, ben entès que
aquest terme queda més ben reflectit, a més de comprès, en
l’expressió “gestió d’emergències”.

La Norma Bàsica de Protecció Civil especifica que una sèrie
de riscs que enumera seran objecte de plans especials en aquells
àmbits territorials que ho requereixin, i deixa la porta oberta
perquè les comunitats autònomes elaborin, a més, els que
considerin necessaris als seus respectius territoris.
A l’empara de l’article 6 del Reial Decret 407/1992, de 24
d’abril, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha elaborat Plans
Especials per combatre els riscos d’incendis forestals, de
transport de mercaderies perilloses, geològics i d'inundacions,
a més d’altres que per les seves condicions inherents es
consideren adequats.
La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual
s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, seguint els
principis apuntats de corresponsabilitat i colAlaboració
institucional, indispensables per a millorar les condicions de
seguretat i de llibertat de tots els ciutadans de les Illes Balears
i de l’important nombre de persones que ens visiten, a més
d’atorgar la competència exclusiva a la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria de Turisme, Pesca i activitats
recreatives en aigües interiors, i Servei Meteorològic (art. 10
punts 11, 19, 34), fa partícip als òrgans competents d’aquella en
matèries directament relacionades amb la seguretat al territori
de la nostra comunitat autònoma, com les competències
executives atorgades pels articles 12.4 i 12.16 de l’Estatut
d’Autonomia en matèria de Protecció Civil i Salvament
Marítim, així com d’altres no menys relacionades amb la
protecció civil, com ara els títols competencials en matèria de
protecció de persones i béns, espectacles públics, protecció del
medi ambient, sanitat, agricultura, pesca, carreteres, ordenació
del territori, etc.
II
Però la competència autonòmica en la matèria no s’inscriu
només en l'emergència extraordinària o catastròfica, tradicional
accepció del terme “protecció civil”, sinó també en l'emergència
ordinària, d’acord amb la nombrosa normativa estatal i
autonòmica que atorga a la Conselleria d’Interior del Govern de
les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d’Emergències,
les atribucions d’ordenació dels serveis d’urgències i
d'emergències existents a la nostra comunitat autònoma (Llei
2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes
Balears); de coordinació de l’actuació d’aquests serveis
d’emergències (Decret 76/1997, de 6 de juny, pel que s’assignen
funcions al Servei d’Emergència); de gestió integral d’urgències
i d'emergències mitjançant l’atenció del telèfon únic europeu
d’urgències i d'emergències “112” (Reial Decret núm.
903/1997, de 16 de juny); de la direcció dels centres de gestió
d’emergències (Llei 2/1998, de 13 de març); de la coordinació
i direcció efectives de les emergències derivades de riscos que
siguin objecte de Plans Especials de Protecció Civil (Llei
14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries); de la

El Decret 10/2003, de 4 de juliol, del president de les Illes
Balears, de modificació del Decret 8/2003, de 30 de juny, pel
qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Vicepresidència i de les Conselleries del Govern de les Illes
Balears, crea la Direcció General d’Emergències, que s’adscriu
a la Conselleria d’Interior. Aquest decret atorga una sèrie de
funcions a l’esmentat òrgan directiu, concretament l’execució
de totes les competències del Govern de les Illes Balears en
matèria d’Emergències, Salvament Marítim, Meteorologia i
Protecció Civil.
III
Aquesta llei es compon d’un títol preliminar, 4 títols, 6
disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i
dues finals.
El títol preliminar estableix les disposicions generals com
ara l’objecte, àmbit d’aplicació i principis informadors del
sistema de protecció civil i gestió d’emergències a les Illes
Balears.
El títol I, dividit en 2 capítols, tracta sobre la gestió i
planificació en situacions d’emergència extraordinària, i
concretament sobre els drets i els deures dels ciutadans (capítol
I), així com les actuacions bàsiques de protecció civil per a la
gestió d’emergències extraordinàries (capítol II).
El títol II complementa el que disposa la Llei 2/1998, de 13
de març, d’ordenació general d’emergències, respecte als
serveis d’emergències i a la gestió i atenció d’emergències, fent
una menció detallada de les funcions específiques de la
conselleria competent en la matèria.
El títol III, d’organització administrativa de la protecció
civil, es distribueix en 2 capítols per diferenciar les funcions en
matèria de protecció civil i emergències del Govern de les Illes
Balears, per una banda i dels ens locals, per l'altra.
Finalment, el títol IV estableix el règim sancionador derivat
de les infraccions que es puguin deduir de l’incompliment
d’aquesta llei o d’altres normes vinculades o referides a la
matèria que ens ocupa.
Pel que fa a les disposicions addicionals pretenen fixar
aspectes cabdals de la gestió eficaç de les emergències de caire
més específic, com ara la definició dels mecanismes d’actuació
de determinats serveis del sistema d’emergències de les Illes
Balears, la resposta davant telefonades malicioses al 112, la
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definició del contingut específic que han de tenir les Normes
Marc dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i
salvaments, l’autorització per transformar l’empresa pública
denominada “Gestió d’Emergències de les Illes Balears” en una
entitat de dret públic capaç de realitzar, d'una manera eficaç i
eficient, totes aquelles funcions relacionades amb la gestió
integral d’emergències i l’establiment d’una taxa per a la
inscripció als registres que depenen de l’autoritat competent en
matèria d’emergències.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
1. La present llei té per finalitat establir i regular el sistema
públic de gestió d’emergències i en especial el de protecció civil
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de
complementar la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències i la resta de la normativa vigent en la matèria.
2. Aquest sistema comprèn l’actuació de les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears dirigida
a protegir la integritat de la vida de les persones, els seus béns
i el patrimoni colAlectiu i ambiental davant hipotètics danys a les
situacions d’emergència, catàstrofe o calamitat.
3. Totes les persones majors d'edat que es trobin dins l’àmbit
territorial de les Illes Balears participaran en l’esmentat sistema
públic complint els seus deures i prestant la seva colAlaboració
en la forma i mitjançant els mecanismes prevists en aquesta llei
i a la resta de l’ordenament jurídic vigent.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquesta llei s’entendrà per:
a) Catàstrofe: emergència desencadenada per l’acció de
l’home, les forces de la naturalesa o circumstàncies
tecnosociològiques on hi ha una gran destrucció de béns o
afecció al patrimoni colAlectiu o ambiental.
b) Calamitat: emergència que produeix un gran nombre de
víctimes o afecta a un colAlectiu nombrós de persones.
c) Emergència: succés o accident que esdevé de forma
imprevista, i afecta a la integritat física de les persones o als
béns, individualment o colAlectivament, i que, en ocasions,
arriba a constituir una catàstrofe o una calamitat.
d) Risc: eventualitat de producció d’una emergència,
catàstrofe o calamitat.
e) Municipi turístic: aquells municipis en què el nombre de
places hoteleres afegit als aforaments autoritzats dels
establiments que constitueixen la seva oferta turística
complementària, és superior a la població inscrita al padró
municipal corresponent.
f) Pla d’emergències: s’entén com pla d’emergències tant els
plans territorials i especials de protecció civil, els plans
d’autoprotecció definits a l’article 5 de la Llei 2/1998, de 13 de
març i regulats en el Decret 8/2004, de 23 de gener, els
protocols operatius estàndard, previstos a l’article 26 de la Llei
2/1998, de 13 de març, com també qualssevol altre procediment
reglat, previst a la normativa vigent per fer front a les
emergències.
Article 3

Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és d’aplicació a totes les situacions de risc,
emergència, catàstrofe o calamitat que es produeixin en el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de l’establert a la legislació estatal per a les situacions
d’emergència declarades d’interès nacional.
Article 4
Actuació pública en matèria de gestió d’emergències
1. L’actuació de les administracions públiques en la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió
d’emergències, ha de tenir com objectius fonamentals els
següents:
a) La previsió dels riscos greus, així com la seva anàlisi
objectiva i la seva identificació i localització en el territori.
b) La prevenció, entenent aquesta com el conjunt
d’actuacions encaminades a disminuir i palAliar les situacions de
risc identificades, mitjançant la vigilància i l’autoprotecció, i la
seva detecció immediata, amb l’adopció de mesures correctores
i una adequada política inspectora i sancionadora.
c) La planificació de les respostes davant les situacions
d’emergència, catàstrofe o calamitat, així com l’estructura de la
coordinació, de les comunicacions, dels comandaments i dels
controls dels distints òrgans i entitats que actuen en aquestes
respostes. Les eines fonamentals seran els plans d’emergència.
d) Les actuacions per anulAlar les causes i palAliar, corregir,
i minimitzar els efectes de les emergències, prestant socors als
afectats.
e) El restabliment dels serveis essencials i l’elaboració de
programes de recuperació de la normalitat, rehabilitació i
reconstrucció de les zones afectades per una catàstrofe o
calamitat i recuperació del teixit socioeconòmic i ambiental
anteriorment existent, en els termes establerts en aquesta llei.
f) La formació de les persones que pertanyen als grups
d’intervenció.
g) La informació als ciutadans i al personal d’aquelles
empreses i institucions que puguin ser afectats per catàstrofes i
calamitats.
h) L’elaboració de programes de conscienciació,
sensibilització i autoprotecció general dels ciutadans, empreses
i institucions sobre la necessitat d’avaluar i minimitzar els
riscos.
2. Totes les administracions públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears hauran de participar activament en
la consecució d’aquests objectius en la mesura de les seves
competències i possibilitats, d’acord amb l’establert en els
corresponents plans d’emergència, protocols operatius i plans
d’autoprotecció.
Article 5
Principis del Sistema Públic de Protecció Civil i Gestió
d’Emergències
1. La gestió de les emergències i de la protecció civil a les Illes
Balears, es configura com un sistema integrat que s’inspira en
els següents principis:
- Diligència, celeritat i proporcionalitat, mitjançant
l’aplicació de mesures racionals, l’exigència dels deures dels
ciutadans i el respecte als seus drets.
- Solidaritat, responsabilitat pública del manteniment del
sistema, colAlaboració, capacitat d’integració recíproca de plans
i recursos, autoprotecció i lleialtat institucional per obtenir el
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màxim rendiment dels serveis i una coordinació eficient de les
administracions que intervenguin o puguin intervenir en aquest
tipus d’actuacions.
- Continuïtat, planificació, coordinació i subsidiarietat.

bé mitjançant la comunicació al SEIB-112 o bé mitjançant la
presentació de la corresponent informació o documentació
justificatives davant l’autoritat competent en matèria
d’emergències.

2. Aquests principis regiran les relacions entre les
administracions públiques i el sector privat.

Article 9
Deure de compliment dels requeriments, les ordres i les
instruccions

3. Dins el sistema de protecció civil i de gestió d’emergències,
el Govern de les Illes Balears, mitjançant la conselleria
competent en matèria d’emergències, garantirà la disponibilitat
permanent d’un sistema de gestió d’emergències a les Illes
Balears integrat per tots els serveis d’urgències i d'emergències,
públics i privats existents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, qualsevol sigui l’administració o entitat de pertinença.
Aquest sistema serà coordinat i dirigit efectivament per l’òrgan
competent mitjançant el Sistema de Gestió d’Emergències
SEIB-112.
TÍTOL I
DE LA GESTIÓ I PLANIFICACIÓ EN SITUACIONS
D’EMERGÈNCIA
Capítol I
Drets i deures dels ciutadans
Article 6
Dret a la informació
1. Els ciutadans tenen dret a ser informats dels riscos greus que
els puguin afectar i de les mesures proposades per afrontar-los.
2. El dret d’informació determina l’obligació de les
administracions públiques de les Illes Balears, als seus
respectius àmbits competencials, de donar informació i impartir
instruccions en grau suficient a les persones que es puguin veure
afectades per situacions de risc greu sobre les mesures de
seguretat que han d'adoptar i la conducta a seguir en casos
d’emergència.
Article 7
Dret de participació i colAlaboració
1. Els ciutadans tenen dret a participar en l'elaboració dels plans
d’emergència i a colAlaborar en les tasques de protecció civil en
la forma determinada.
2. La colAlaboració regular amb les administracions públiques
competents en aquesta matèria es canalitzarà, entre d’altres,
mitjançant les agrupacions de voluntaris de protecció civil.
Article 8
Deure de colAlaboració
1. Els ciutadans majors d’edat, així com les persones jurídiques
i altres entitats o agrupacions tenguin o no personalitat jurídica,
tenen el deure de colAlaborar, personalment i materialment, en
les tasques de protecció civil, d’acord amb el que es preveu en
la normativa d’aplicació i als plans d’emergència, si n’és el cas,
d’acord amb les indicacions fetes i les ordres i instruccions
emanades de les autoritats competents en matèria d’emergències
en l’exercici de les seves funcions.
2. Així mateix, qualsevol ciutadà haurà d’alertar sobre
circumstàncies o activitats que generin situacions d’emergència,

1. Les persones físiques i jurídiques i les entitats esmentades a
l’article 8.1 estan obligades a complir les ordres i a seguir les
instruccions emanades de les autoritats competents en matèria
d’emergències, una vegada activat un pla d’emergències.
2. Les ordres i instruccions, generals o particulars, dictades per
les autoritats competents en matèria d’emergències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que impliquin mesures
restrictives o limitatives de la llibertat i les que imposin
càrregues personals hauran de ser proporcionals a la situació
d’emergència, només tindran eficàcia durant el temps
estrictament necessari i s’adoptaran d’acord amb la normativa
vigent.
3. Els titulars de les instalAlacions i activitats obligades a adoptar
mesures d’autoprotecció o subjectes a altre tipus de plans
d’emergència segons la normativa vigent en cada moment,
hauran de garantir el compliment dels programes d’inspeccions
fixats per l’òrgan administratiu competent en matèria
d’ordenació d’emergències.
4. Les inspeccions esmentades al punt anterior podran ser
realitzades per l’Administració autonòmica a través dels seus
propis mitjans o a través de les entitats colAlaboradores
acreditades per l’òrgan administratiu competent en matèria
d’emergències.
Article 10
Mesures d’emergència
Les autoritats competents en matèria d’emergències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el seu
abast competencial, podran acordar alguna de las següents
mesures d’emergència per a la població:
a) Evacuar, allunyar o dispersar amb caràcter preventiu les
persones dels indrets de perill, inclòs el desallotjament total o
parcial de poblacions.
b) Disposar el confinament, la permanència o l’alberg de
persones als seus domicilis o en llocs segurs o zones de refugi.
c) Restringir i controlar l’accés a zones de perill o zones
d’intervenció.
d) Limitar i condicionar l’ús de serveis públics i privats i el
consum de béns.
e) D’altres previstes en els plans d’emergència o que
l’autoritat competent consideri necessàries en el cas concret,
sota els principis de proporcionalitat a la situació d’emergència
o necessitat i temporalitat de la mesura.
Article 11
Prestacions personals
1. Un cop activat un pla d’emergència o en les situacions de risc
o d'emergència declarada, l’autoritat competent d’emergències
podrà ordenar a les persones la prestació de serveis personals,
d’acció o d’omissió, per fer front a la situació d’emergència de
forma proporcionada.
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2. Aquesta prestació personal és obligatòria, ha de ser
proporcionada a la situació d’emergència i a la capacitat de cada
persona i no dóna dret a indemnització, excepte en el supòsit de
danys i/o lesions que sofreixin qualssevol dels béns i drets del
prestador, de conformitat amb el sistema de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques.
Article 12
Requisicions
1. Una vegada activat un pla d’emergència o en les situacions de
risc o d'emergència declarada, quan la naturalesa de la situació
i de l’emergència ho fes necessari, l’autoritat competent en
matèria d’emergències pot ordenar la destrucció, requisició,
intervenció o ocupació temporal dels béns i drets necessaris per
fer front a la situació d’emergència, d’acord amb l’establert a la
legislació d’expropiació forçosa. Especialment, es pot ordenar
l’ocupació d’allotjaments, locals, indústries i tota classe
d’establiments i la requisició de combustible i altres energies,
dels mitjans de transport terrestre, aquàtic o aeri i de tota classe
d’equipament i maquinària.
2. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
afectades per les requisicions i mesures similars tindran dret a
ser indemnitzades pels danys i perjudicis causats sota la tutela
i disposicions de la legislació d’expropiació forçosa.
Article 13
Mitjans de comunicació
1. En les situacions d’emergència extraordinària, és a dir, les
definides com a catàstrofes o calamitats a l’article 2, els mitjans
de comunicació social de titularitat pública o privada estan
obligats a colAlaborar amb les autoritats competents en matèria
d’emergències de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. En aquestes situacions els mitjans de comunicació han de
transmetre, emetre, publicar i difondre, de forma immediata,
prioritària i destacada, la informació, avisos, ordres i
instruccions dirigits a la població, que les esmentades autoritats
dictin. En aquestes insercions s’identificarà l’autoritat
d’emergències emissora del missatge.
Capítol II
Actuacions bàsiques de protecció civil per a la gestió
d’emergències
Article 14
Enumeració
Les actuacions bàsiques de protecció civil que han de
realitzar les administracions públiques a les Illes Balears, en
l’àmbit de les seves competències, són la previsió i prevenció de
les situacions de risc; la planificació de protecció civil; la
intervenció, una vegada activats els plans de protecció civil; la
rehabilitació, restauració i recuperació de la normalitat; i la
informació i formació de la població en general i del personal
dels serveis públics i privats de protecció civil i d’autoprotecció.
Secció 1a
Previsió i prevenció de les situacions de risc
Article 15
Catàleg de riscos

1. El Consell de Govern aprovarà reglamentàriament el catàleg
de riscos de les Illes Balears prèvia audiència dels consells
insulars i dels municipis afectats, tràmit d’informació pública i
informe de la Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes
Balears.
2. En el catàleg s’inclouran totes aquelles situacions o activitats,
naturals o derivades de l’acció de l’home, susceptibles de
generar greus riscs per a la integritat de les persones, els béns i
el patrimoni colAlectiu i ambiental en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
3. Aquest catàleg formarà part del Pla Territorial de Protecció
Civil de les Illes Balears (PLATERBAL).
Article 16
Mapes de risc
1. El mapa de riscos de les Illes Balears s’integrarà dins el Pla
de Protecció Civil de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(PLATERBAL) i determinarà la localització de cada risc
concret. Estarà integrat pel conjunt de mapes de riscos subjectes
a la planificació territorial i especial de protecció civil.
2. Els mapes de cada risc seran elaborats pels respectius òrgans
competents en la matèria objecte del risc que els revisarà i
actualitzarà periòdicament. L’òrgan competent els integrarà en
el mapa previst a l’apartat anterior. L'aprovació del mapa, així
com de les seves revisions i actualitzacions, correspon al
Consell de Govern mitjançant decret, previ informe de la
Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears.

Article 17
Xarxa d’informació i alarma autonòmica
1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la conselleria
competent en matèria d’emergències establirà una xarxa
d’informació i d'alarma, destinada a la prevenció, detecció i
seguiment de les situacions d’emergència. Els sistemes de
control i d'alarma, públics o privats, que puguin existir al
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears es podran
integrar funcionalment, d’acord amb el que estableixen els
respectius plans d’emergència, en la xarxa autonòmica, que, al
mateix temps, formarà part de la plataforma integral del
SEIB-112.
2. La localització de les instalAlacions d’informació i d'alarma
serà realitzada per la conselleria competent en matèria
d’emergències prèvia audiència de l’entitat local afectada,
d’acord amb el que prevegin la resta d’instruments de
planificació davant riscs específics al seu àmbit competencial.
Una vegada determinada la seva localització, els instruments
urbanístics de planejament municipal hauran d'incorporar les
previsions de localització necessàries per a les instalAlacions
d’informació i d'alarma.
3. Es declara la utilitat pública dels terrenys i dels béns
necessaris per a l’establiment de les instalAlacions d’informació
i d'alarma de protecció civil de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, als efectes oportuns.
Article 18
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Ordenació del territori i urbanisme
1. La legislació urbanística i d’ordenació del territori tindrà en
compte tota l’activitat planificadora, recollida tant als plans
territorials com als especials, i establirà mesures de prevenció
de riscos i de reducció de l'impacte d’eventuals catàstrofes i
calamitats.
2. Per tal motiu els instruments d’ordenació del territori i els
urbanístics, abans de la seva aprovació definitiva, seran
sotmesos a informe preceptiu de la Comissió d’Emergències i
Protecció de les Illes Balears sobre els aspectes de protecció
civil relacionats amb les situacions de greu risc colAlectiu que
puguin provocar el model territorial adoptat en aquells.
3. Aquest informe serà vinculant en cas de reparo exprés de la
Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, quan
identifiqui greus problemes d’índole geotècnica, morfològica,
hidrològica o qualsevol altre risc natural o riscs antròpics
incompatibles o que desaconsellin un aprofitament urbanístic
pels riscs per a la seguretat de les persones, els béns o el
patrimoni colAlectiu o ambiental. Així mateix, tendrà el caràcter
de vinculant respecte als aspectes en que així es prevegi en les
directrius bàsiques per a l’elaboració dels plans especials.
4. L’informe haurà de ser emès en el termini de dos mesos des
de la remissió de l’instrument de planificació. Si dins l’esmentat
termini, la Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes
Balears no hagués evacuat l’informe, s’entendrà que existeix
declaració de conformitat amb el contingut de l’instrument
d’ordenació territorial o urbanístic.
5. Les àrees de prevenció de riscos definides als plans
territorials insulars hauran d’adaptar-se al contingut dels plans
especials de protecció civil que aprovi el Govern de les Illes
Balears.
Secció 2a
Planificació de protecció civil
Article 19
Plans de protecció civil
1. Els plans de protecció civil estableixen el marc orgànic i
funcional de les autoritats, òrgans i organismes, així com els
mecanismes de mobilització dels mitjans materials i personals,
tant públics com privats, necessaris per a la protecció de la
integritat física de les persones, els béns i el patrimoni colAlectiu
i ambiental davant situacions d’emergència extraordinària
(calamitat i catàstrofe definides a l’article 2).
2. Tots els plans han d’estar coordinats i integrats per a
possibilitar una resposta eficaç del sistema de protecció civil
davant les situacions de risc colAlectiu.
Article 20
Classes de plans
1. Els plans de protecció civil podran ser territorials i especials.
2. Els plans territorials s’elaboren per fer front a les
emergències en general que puguin presentar-se en l’àmbit
autonòmic, insular, supramunicipal o municipal.
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3. Els plans especials s’elaboren per fer front en l’àmbit
autonòmic a situacions d’emergència concretes, la naturalesa de
les quals requereixi una metodologia tecnicocientífica
específica, bé per sectors d’activitat, bé per tipus d’emergència,
bé per activitats concretes.
4. Els plans ajustaran la seva estructura i contingut al disposat
per la Llei de protecció civil, la norma bàsica de protecció civil,
les directrius bàsiques estatals, el Pla Territorial de Protecció
Civil de les Illes Balears (PLATERBAL), la Llei d’ordenació
d’emergències de les Illes Balears, la present llei i la normativa
de desenvolupament d’aquestes.
Article 21
Plans territorials
1. El Pla Territorial de Protecció Civil de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) és l’instrument
organitzatiu general de resposta a situacions de catàstrofe o
calamitat en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
2. El Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes Balears, com
a pla director, integrarà els distints plans territorials d’àmbit
inferior i els especials.
3. D’acord amb el que disposa l’article 4.2 del Pla Territorial de
Protecció Civil de les Illes Balears, els consells insulars
elaboraran, aprovaran i modificaran, si convé, els plans
territorials en el seu àmbit competencial.
4. Els municipis turístics i els de població superior a vint mil
habitants han de prestar el servei de protecció civil mitjançant
l’aprovació i l’efectiva implantació dels respectius plans
territorials municipals. Els municipis de població inferior a vint
mil habitants, quan els seus òrgans competents ho considerin
oportú, podran elaborar, aprovar i implantar els seus propis
plans d’emergència a l’àmbit territorial corresponent.
Els municipis, quan els seus òrgans competents ho
considerin oportú, podran aprovar plans territorials de forma
mancomunada.
5. En aquells municipis, entitats supramunicipals i/o illes on no
hi hagi un pla territorial homologat o les emergències no hi
estiguin contemplades, la direcció i coordinació efectives de les
emergències podran ser exercides per l’administració competent
d’àmbit territorial superior.
Article 22
Plans especials
1. Seran objecte de pla especial de protecció civil les situacions
d’emergència provocades per inundacions, riscos sísmics,
químics, incendis forestals i transports de mercaderies
perilloses, d’acord amb les directrius bàsiques aprovades pel
Govern Central.
2. D’altra banda, seran objecte d’un pla especial totes aquelles
situacions de risc considerades d’interès autonòmic per la
conselleria competent en matèria d’emergències.
3. Les illes i els municipis estan obligats a incorporar als seus
plans territorials les previsions dels plans especials a tot allò que
els afecti. Aquests plans hauran d'adaptar-se en el termini d’un
any al pla especial aprovat amb posterioritat a l’entrada en vigor

3862

BOPIB núm. 100 - 9 de setembre del 2005

d’aquells, sense perjudici d’aplicar, mentrestant, el disposat al
pla especial.
4. La direcció i la coordinació efectives de les emergències
derivades de riscos que siguin objecte de plans especials de
protecció civil seran exercides per la conselleria competent en
matèria d’emergències. Si bé, mitjançant el pla o l’instrument
adequat a tal efecte, aquestes funcions seran exercides pels
organismes o les persones que expressament es designin.
Article 23
Assignació de recursos als plans
1. Els plans de protecció civil aprovats per qualsevol
administració pública podran incloure els recursos i serveis
d’altres administracions si els propis resulten insuficients,
segons els procediments i condicions d’assignació establerts.
2. Es crearà el catàleg de recursos únic a l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Aquest catàleg estarà format pels
serveis que figurin en el Registre de Serveis d’Urgències i
Emergències dependent de l’autoritat competent en matèria
d’emergències, així com tots els recursos i serveis mobilitzables
i disponibles en cas d’emergència.
3. Tant el catàleg de recursos com el registre esmentat al punt
anterior es mantindran permanentment actualitzats, per la qual
cosa l’òrgan competent podrà requerir informació a la resta
d’òrgans del Govern de les Illes Balears i els seus organismes
públics, a les entitats locals i els seus organismes autònoms, a
les empreses públiques i privades i, en general, a totes les
entitats i organismes implicats.
4. Les administracions públiques i les distintes entitats
públiques o privades que disposen de recursos i de serveis
susceptibles de ser assignats
hauran d'establir les
especificacions generals de les possibles assignacions i
comunicar-les a l’òrgan competent.

3. Els plans territorials i especials d’àmbit autonòmic seran
elaborats de conformitat amb la normativa bàsica estatal i
autonòmica per la conselleria competent en matèria
d’emergències en coordinació, si n’és el cas, amb l’òrgan
competent en la matèria del risc, i sotmesos prèviament a
informació pública.
Article 25
Aprovació dels plans. Publicació i publicitat
1. Els plans municipals i supramunicipals seran aprovats
provisionalment pel ple de l’ajuntament o dels ajuntaments
corresponents, previ informe de la Junta Local de Protecció
Civil. L’aprovació definitiva correspondrà igualment al ple o als
plens de l’ajuntament o dels ajuntaments afectats, prèvia
homologació per la Comissió d’Emergències i Protecció de les
Illes Balears (CEPIB).
2. Els plans insulars seran aprovats per l’òrgan competent del
consell insular corresponent, prèvia homologació de la CEPIB.
3. Els plans esmentats en els dos punts anteriors no podran ser
aplicats fins que no es produeixi la seva homologació, que haurà
de ser efectuada per l’òrgan competent en el termini màxim de
tres mesos a partir de la seva recepció per aquest òrgan.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa
s’entendran homologats tàcitament.
4. Els plans que no siguin homologats s'hauran de modificar
d’acord amb les observacions realitzades per la Comissió
d’Emergències i Protecció, essent d’aplicació, mentrestant, el
pla d’àmbit superior.
5. Els plans d’àmbit autonòmic seran aprovats per decret del
Govern de les Illes Balears, previ informe de la CEPIB i
homologació per part de la Comissió Nacional de Protecció
Civil, excepte els que no estiguin regulats per la normativa
bàsica estatal, que només necessitaran l'homologació de la
CEPIB.

5. L’assignació de recursos i de serveis a un pla de protecció
civil suposa la seva adscripció funcional i temporal, en les
condicions que es convenguin i que hauran de ser expressament
indicades al mateix.

6. Els acords o decrets d’aprovació i de modificació dels plans
de protecció civil seran publicats en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

6. Els recursos i serveis incorporats a un pla de protecció civil
quedaran assignats directament als plans d’àmbit superior en els
quals s’integri.

7. Un exemplar complet de cada pla aprovat estarà a disposició
de qualsevol persona, per a la seva consulta, a la seu de l’òrgan
aprovatori, sense necessitat d’acreditar un interès determinat.

7. Els recursos i serveis dels plans d’autoprotecció o d’altres
instrument de planificació assimilats, quedaran assignats
directament als plans d’àmbit superior en els quals s’integri,
sense comprometre la seguretat de les entitats objecte del pla
d’autoprotecció.

8. Un altre exemplar serà remès a la direcció general competent
en matèria d’emergències.

Article 24
Elaboració dels plans
1. Els plans territorials insulars, supramunicipals o municipals
de protecció civil seran elaborats, respectivament, pels consells
insulars i els ajuntaments, d’acord amb la legislació vigent.
2. Els plans insulars i els supramunicipals se sotmetran també
a un tràmit d’audiència als municipis afectats, a més de ser
sotmesos a un tràmit d’informació pública.

9. En cas que els municipis o els consells obligats a elaborar els
plans territorials no ho haguessin fet en el termini establert per
l’autoritat competent, l’autoritat competent de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, previ requeriment segons disposa
la normativa en matèria d’emergències, podrà adoptar les
mesures materials, tècniques i jurídiques que consideri
necessàries per fer front al risc o riscos presents al seu territori.
Article 26
Adaptació i revisió dels plans de protecció civil
1. L’alteració del contingut dels plans de protecció civil podrà
dur-se a terme mitjançant l’adaptació d’algun o alguns dels
elements que els integren o mitjançant la seva revisió global.
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2. Els plans hauran de ser adaptats periòdicament a les
circumstàncies concurrents en funció dels resultats obtinguts a
les comprovacions i inspeccions periòdiques i els simulacres
realitzats.
3. L’adaptació serà acordada, segons correspongui, pel conseller
competent en matèria d’emergències, president del consell
insular o batle en funció de l’àmbit territorial del pla, donant
compte d’aquesta adaptació a l’òrgan que hagués aprovat el pla.
4. Els plans hauran de ser revisats almenys cada quatre anys, pel
procediment establert per a la seva aprovació i homologació.
5. L’adaptació i revisió dels plans requerirà en tot cas la seva
homologació per la Comissió d’Emergències i Protecció de les
Illes Balears o per la Comissió Nacional de Protecció Civil.
6. La revisió d’un pla territorial, en cas d‘implicar
modificacions, genera l’obligació d’adaptar tots els plans
d’àmbit territorial inferior.

Article 27
Registre de plans de protecció civil
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a) La comunicació dels avisos pertinents, entre els quals
figurarà la comunicació de l’activació del pla al SEIB-112 i a
les autoritats del pla de protecció civil d’àmbit territorial
superior.
b) La mobilització immediata dels diversos grups d’acció.
c) La constitució del centre de coordinació operativa del pla.
d) L’enllaç amb els centres de coordinació d’emergències i
amb els llocs de comandament avançat.
e) L’avís a la població en la forma determinada en el pla o
mitjançant els mitjans de comunicació social que determini el
director del pla.
3. El director del pla podrà introduir les modificacions tàctiques
que siguin necessàries en funció de les circumstàncies no
previstes.
4. La mobilització dels recursos materials i personals s’ha
d’adequar als principis d'immediatesa de la resposta, proximitat
al lloc de l’emergència, disponibilitat dels mitjans,
professionalitat i especialització dels intervinents i
complementarietat dels mitjans.
5. La desactivació d’un pla de protecció civil serà declarada
formalment pel seu director, un cop superada totalment la
situació d’emergència, el qual ho comunicarà al SEIB-112.
Secció 4a
Rehabilitació i recuperació

1. El Registre de plans de protecció civil té com a finalitat la
inscripció dels plans de protecció civil aprovats pel Govern de
les Illes Balears i els homologats per la Comissió
d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, així com les
seves adaptacions i revisions.

Article 30
Rehabilitació i restabliment dels serveis essencials

2. Aquest registre té caràcter públic, s’adscriu a la direcció
general competent en matèria d’emergències i haurà d’estar
integrat a la plataforma tecnològica i informàtica del SEIB-112.

1. Les administracions públiques, dins les seves competències,
hauran de restablir els serveis essencials per a la comunitat
afectats per una catàstrofe o calamitat.

3. L’estructura i organització del Registre de plans de protecció
civil es determinarà reglamentàriament mitjançant ordre del
conseller competent en matèria d’emergències.

2. El director del pla de protecció civil activat ha de disposar les
mesures per al restabliment immediat a la comunitat dels serveis
essencials afectats per la situació d’emergència.

Secció 3a
Intervenció

3. Les administracions públiques colAlaboraran en les tasques de
rehabilitació, restauració i retorn a la normalitat. Especialment,
prestaran assistència als municipis per elaborar i executar els
plans de recuperació que estableix l’article 31 de la present llei,
així com per accedir a programes de recuperació estatals o
d’altres administracions d’àmbit superior.

Article 28
Fases d’activació
1. Els plans d’emergència i de protecció civil contemplaran
distints nivells d’activació en funció de la gravetat de
l’emergència.
2. Cada pla haurà d’expressar les situacions que motivaran la
seva activació.

4. Les empreses, públiques o privades, de serveis públics o de
serveis d’interès general hauran de restablir pels seus propis
mitjans els serveis que prestin i que hagin estat afectats per una
catàstrofe o calamitat, informant-ne a l’autoritat competent en
matèria d’emergències.

Article 29
Activació dels plans de protecció civil

Article 31
Plans de recuperació

1. Si es produeix una situació d’emergència de les contemplades
en un pla territorial o especial, el director del pla declararà
formalment l’activació del corresponent pla de protecció civil,
en les fases adients, si la naturalesa del risc permet la seva
gradació.

1. El pla de protecció civil activat per fer front a una situació
d’emergència extraordinària contemplarà, si n’és el cas, un pla
de recuperació de la normalitat en acabar-se la situació
d’emergència, així com el procediment per a la seva elaboració.

2. Una vegada activat el pla, si n’és el cas, han d'adoptar-se les
mesures establertes en el mateix, i en particular les següents:

2. El pla de recuperació de la normalitat tindrà, almenys, el
següent contingut:
a) La identificació i avaluació dels danys i perjudicis
ocasionats a les persones, béns i patrimoni públic i ambiental.
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b) La previsió dels mitjans i recursos necessaris per a la
reconstrucció de l’entorn econòmic i social.
c) Les mesures, ajudes i subvencions que atorgarà
l’administració autora del pla.
d) Les propostes de mesures i ajudes que correspon adoptar
a altres administracions.
e) La creació d’una comissió de recuperació, integrada per
un representant de cada administració que subscrigui un conveni
per a l’execució del pla de recuperació.
3. El pla de recuperació serà aprovat per l’òrgan competent de
l’administració pública que l’elabori, excepte quan hi participin
altres administracions, que serà aprovat per conveni.
4. Al conveni de recuperació podran adherir-s'hi persones
físiques i jurídiques, públiques o privades.
5. En cas que l’elaboració del pla al qual fa referència el punt 1
d’aquest article sigui competència de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, per garantir la celeritat en la tramitació i
l’eficàcia en la consecució dels objectius fixats, les diverses
conselleries del Govern de les Illes Balears que resultin
afectades pel pla, adscriuran a aquest els recursos adequats, que
romandran baix de la dependència funcional de la conselleria
competent en matèria d’emergències durant el temps
estrictament necessari i, en qualsevol cas fins que es declari la
finalització de l’emergència, d’acord amb els protocols
específics que, donat el cas, s’estableixin.
Secció 5a
Informació i formació
Article 32
Sensibilització de la població
1. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
municipis, hauran de dur a terme les activitats que siguin
necessàries per preparar la població davant situacions de greu
risc colAlectiu, catàstrofes i calamitats, especialment mitjançant
campanyes d’informació i divulgatives.
2. Totes les organitzacions, entitats i empreses públiques o
privades susceptibles de generar situacions d’emergència com
les descrites a l’apartat anterior estan obligades a colAlaborar
amb les administracions públiques per a la realització de
simulacres i altres activitats de preparació a la població.
3. Els promotors dels simulacres o de les campanyes
informatives hauran de comunicar prèviament a l’autoritat
competent en matèria d’emergències la realització d’aquestes
activitats i les dades necessàries per al seu control.
4. Les autoritats d’emergències poden preparar i realitzar
simulacres. En les zones, centres, establiments i instalAlacions
afectades per riscos especials, s'han de fer proves i simulacres
periòdics, d’acord amb les disposicions dels plans
corresponents.
Article 33
Activitats formatives
Als diferents cicles educatius dels centres escolars, centres
de formació d’adults, institucions públiques i altres d’anàlogues
serà obligatori programar activitats d’informació, formació,
prevenció i divulgació en matèria d’emergències i, com a mínim

anualment, s'haurà de fer un simulacre d’evacuació, d’acord
amb les previsions del pla d’autoprotecció corresponent.
Article 34
Formació del personal d’emergències
1. El personal dels serveis públics o privats d’urgències i
d'emergències, el personal voluntari integrat en les agrupacions
de voluntaris de protecció civil i el personal dels serveis
d’autoprotecció de les empreses i de les entitats obligades a
disposar de plans d’autoprotecció i altres procediments
assimilats, hauran de rebre informació i formació específiques
en matèria de gestió d’emergències.
2. Aquesta formació especialitzada es durà a terme per part de
l’Escola Balear d’Administració Pública i per les entitats
públiques o privades degudament acreditades, segons els criteris
i les directrius acadèmiques i formatives establertes per
l’autoritat competent en matèria d’emergències.
Article 35
Homologacions
1. Totes les entitats, públiques i privades, que imparteixin o
vulguin impartir activitats formatives relacionades amb les
emergències i/o la protecció civil, hauran d’estar inscrites en el
registre corresponent, adscrit a la direcció general competent en
matèria d’emergències. Aquest registre es crearà, regularà i
modificarà mitjançant ordre del conseller competent en matèria
d’emergències.
2. Els certificats dels cursos, els seminaris, les jornades i les
activitats formatives concedits per aquestes entitats hauran de
ser homologats per l’Escola Balear d’Administració Pública,
d’acord amb els criteris establerts a l’efecte per l’òrgan
competent en matèria d’emergències perquè tenguin validesa
dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears .
TÍTOL II
DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIA I DE LA GESTIÓ I
ATENCIÓ D’EMERGÈNCIES
Article 36
Serveis d’Emergència
Són Serveis d’Emergència els definits al títol II de la Llei
d’ordenació d’emergències de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així com els que amb la mateixa finalitat pugui
crear la conselleria competent en aquesta matèria.
Article 37
Funcions específiques de la conselleria competent en
matèria d’emergències
1. Correspon a la conselleria competent en matèria
d’emergències:
a) Establir les normes marc a les quals hauran d’ajustar-se
els reglaments de cadascun dels serveis, amb la posterior
aprovació del Consell de Govern.
b) Promoure la realització d’estudis tècnics sobre riscos a les
Illes Balears, que inclouran previsions, a les quals hauran
d’adaptar-se els serveis, sobre característiques i desplegament
dels parcs, bases o centres d’assistència, els seus mitjans i
recursos.
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c) Propiciar l’homogeneïtzació dels distints serveis en
referència als mitjans humans i materials i als recursos
necessaris per a l'eficàcia de la seva comesa.
d) Establir, en coordinació amb la conselleria competent en
matèria de funció pública, els criteris de selecció, formació,
promoció i mobilitat dels integrants dels serveis, segons el que
disposi la legislació específica i la normativa de
desenvolupament i tenint en compte el règim general dels
funcionaris públics.
e) Coordinar la formació, capacitació i promoció del
personal juntament amb l’EBAP.
f) Coordinar l’actuació dels diferents serveis. Si n’és el cas,
requerir la intervenció fora del seu àmbit territorial i
competencial.
g) Instrumentar mesures de coordinació i assessorament a
les entitats de les que depenguin els serveis, en la mesura en què
així ho solAlicitin.
h) Promoure formes de colAlaboració entre les
administracions per a la prestació associada dels diferents
serveis.
i) Elaborar un pla director per a cada tipus de servei per
garantir l’eficàcia i una millor prestació de la resposta en
emergències.
j) Acreditar i registrar els tècnics competents per a
l’elaboració de plans d’emergència i protecció civil d’acord amb
el que s’estableixi reglamentàriament.
k) En general, totes les competències atribuïdes al Govern
de les Illes Balears en les matèries d’emergències, salvament
marítim i protecció civil.

regula l’accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, al servei
d’atenció de telefonades d’urgència a través del número
telefònic únic d’emergències 112; així com la Llei 2/1998, de 13
de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears i la resta
de normativa d’aplicació.

2. Per al desenvolupament de les funcions descrites a l’apartat
anterior, la conselleria competent en matèria d’emergències i
protecció civil establirà els mecanismes d’informació,
colAlaboració i coordinació amb les administracions públiques
afectades, a través de la Comissió d’Emergències i Protecció de
les Illes Balears.

Article 39
Consell de Govern de les Illes Balears

3. Les normes marc a què es refereix el primer punt d’aquest
article han de regular fonamentalment les matèries següents:
a) La denominació de les diferents categories.
b) Estructura bàsica dels serveis.
c) Les normes comuns de funcionament.
d) Els criteris per a la selecció, formació, promoció i
mobilitat del personal.
e) Els drets i deures professionals dels membres dels serveis
d’emergències.
f) El règim disciplinari específic.
Article 38
SEIB-112
1. El Sistema d’Emergències de les Illes Balears (SEIB-112) és
un servei públic de caràcter essencial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears que, adscrit a la direcció general competent
en matèria d’emergències, té com a finalitat la recepció de
telefonades d’urgències i d'emergències i la seva gestió davant
els serveis oportuns, així com la coordinació, l’aplicació i
l’activació dels plans de protecció civil, d’emergències i els
protocols operatius, d’acord amb el que disposa, entre d’altres,
l’article 26 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències a les Illes Balears.
2. D’altra banda, la gestió i atenció de les telefonades
d’urgència i d'emergències es durà a terme segons el que
disposen el Reial Decret núm. 903/1997, de 16 de juny que

3. El Centre de Coordinació Operativa o el Centre de
Coordinació Operativa Integrada (CECOP/CECOPI) es
constituirà en el SEIB-112 quan així ho determini el pla de
protecció civil activat. A més, el SEIB-112 exercirà les seves
funcions com a centre de gestió i de coordinació dels serveis
d’emergència i els equips d’intervenció quan s'activin els plans
d’emergència o d’autoprotecció.
4. El SEIB-112 constitueix l’únic sistema de recepció i gestió de
telefonades d’urgència i d'emergència en l’àmbit de les Illes
Balears. Per aquest motiu i per assolir la necessària coordinació
efectiva dels diferents serveis d’urgències i d'emergències,
aquests hauran d’integrar els seus sistemes de gestió
d’informació de la demanda en la plataforma tecnològica i de
telecomunicacions del SEIB-112.
TÍTOL III
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA
PROTECCIÓ CIVIL
Capítol I
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

1. El Govern de les Illes Balears és l’òrgan superior de direcció
i coordinació de les emergències i la protecció civil de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Són funcions del Govern de les Illes Balears:
a) Aprovar el Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes
Balears (PLATERBAL) i els plans especials d’àmbit
autonòmic.
b) Aprovar les disposicions generals que s’elaborin en
matèria d’emergències i de protecció civil en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Fixar les directrius generals de la política de prevenció i
d'autoprotecció.
d) La potestat sancionadora en els termes establerta a
l’article 49 d’aquesta llei.
Article 40
Conselleria competent en matèria d’emergències
1. La conselleria competent en matèria d’emergències és l’òrgan
responsable de la política general d’emergències, salvament
marítim i protecció civil de la comunitat autònoma, de
conformitat amb els objectius i directrius superiors establerts pel
Govern de les Illes Balears.
2. Aquestes competències i funcions seran exercides
específicament per la direcció general que tengui atribuïda la
competència en matèria d’emergències, salvament marítim i
protecció civil, la qual actuarà com a òrgan gestor d’aquestes
funcions a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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3. Són funcions d’aquests òrgans en matèria d’emergències,
salvament marítim i protecció civil:
a) Elaborar les disposicions de caràcter general en matèria
d’emergències que hagin de ser elevades al Govern de les Illes
Balears per a la seva aprovació, així com el seu
desenvolupament i execució.
b) Elaborar el mapa de riscos, el catàleg de riscos i el catàleg
de recursos mobilitzables en l’àmbit de la comunitat autònoma.
c) Elaborar el Pla territorial de Protecció Civil de les Illes
Balears (PLATERBAL).
d) Elaborar els plans especials, pels mitjans propis de
l’administració o d’altres que es considerin més adequats,
d’acord amb el que disposa l’article 24.3 d’aquesta llei.
e) Instar els òrgans competents a elaborar els plans
territorials de protecció civil d’àmbit insular i municipal, segons
el que disposa el Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes
Balears.
f) Desenvolupar i coordinar la política i programes de
prevenció i autoprotecció segons les directrius emanades del
Govern de les Illes Balears
g) Crear i mantenir serveis propis d’intervenció en
emergències, així com els sistemes de detecció, informació,
comunicació, avís i alerta.
h) SolAlicitar dels òrgans competents el concurs de les Forces
Armades en cas de catàstrofe o calamitat.
i) Exercir la superior direcció i la coordinació efectiva de les
accions i mitjans d’execució dels plans de protecció civil quan
així ho tenguin previst.
j) Disposar l’activació del Pla Territorial de Protecció Civil
de les Illes Balears i exercir-ne la direcció única i la
coordinació.
k) Exercir les funcions atribuïdes a la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de salvament marítim.
l) Establir línies de cooperació en matèria de protecció civil
amb l’Administració de l’Estat i amb altres comunitats
autònomes.
m) La potestat sancionadora en els termes establerta a
l’article 49 d’aquesta llei.
n) En general totes aquelles funcions en matèria
d’emergències, salvament marítim i protecció civil, pròpies del
Govern de les Illes Balears, no atribuïdes expressament a altres
òrgans.
Article 41
Autoritats autonòmiques d’emergències
1. Són autoritats competents en matèria d’emergències
d’aquesta llei:
a) El Consell de Govern de les Illes Balears.
b) El conseller competent en matèria d’emergències.
c) El director general competent en matèria d’emergències.
d) Els directors dels plans especials de protecció civil i del
Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes Balears.
e) Els directors de la resta de plans territorials en el seu
àmbit territorial.
2. Són agents de l’autoritat en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei
i en l’exercici de les seves funcions sense perjudici de l’establert
a la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació general
d’emergències a les Illes Balears:
a) Els caps de les prefectures orgàniques i els tècnics
directors, adscrits a la direcció general competent en matèria
d’emergències.

b) El personal tècnic i els agents d’emergències dependents
de l’administració institucional competent en matèria de gestió
d’emergències.
c) Els directors dels centres de gestió d’emergències adscrits
al SEIB-112.
d) Els caps dels llocs de comandament avançat i dels grups
d’acció dels plans de protecció civil activats.
Article 42
Comissió d’Emergències i Protecció
La Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears
és l’òrgan colAlegiat de coordinació i cooperació de
l’administració autonòmica en matèria d’emergències i de
protecció civil.
Referent al seu estatut jurídic, organització i funcions es
tindrà en compte el que disposa la Llei 2/1998, de 13 de març,
d’ordenació d’emergències i la normativa de desenvolupament.
Capítol II
Els ens locals
Article 43
Els municipis
1. Els municipis elaboren i executen la política de protecció
civil dins l’àmbit de la seva competència, i els correspon:
a) Promoure la creació d’una estructura municipal de
protecció civil.
b) Elaborar i aprovar el pla municipal de protecció civil.
c) Recollir i transmetre dades rellevants per a la protecció
civil.
d) Elaborar el catàleg de recursos mobilitzables del pla
municipal de protecció civil.
e) Elaborar i executar programes municipals de previsió i de
prevenció, promovent a tal fi campanyes de conscienciació i
sensibilització de la població, divulgant les mesures
d’autoprotecció i realitzant pràctiques i simulacres de protecció
civil.
f) Promoure la creació d’agrupacions locals de voluntaris.
g) La potestat sancionadora en els termes establerta a
l’article 49 d’aquesta llei.
h) Qualssevol altres que li atribueixi la normativa vigent.
Correspon als municipis de més de vint mil habitants la creació,
organització i manteniment de serveis de prevenció i extinció
d’incendis, d’acord amb el que disposa la legislació de règim
local.
Article 44
Les illes
Correspon als consells insulars en matèria de protecció civil:
a) Elaborar i aprovar el pla insular de protecció civil.
b) Recollir i transmetre dades rellevants per a la protecció
civil.
c) Elaborar el catàleg de recursos mobilitzables del pla
insular de protecció civil.
d) Prestar ajuda, assistència i cooperació als municipis en
matèria de protecció civil.
e) Elaborar i executar programes insulars de prevenció,
promovent a tal fi campanyes de conscienciació i sensibilització
de la població, divulgant les mesures d’autoprotecció i
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colAlaborar en la realització de pràctiques i simulacres de
protecció civil.
f) Assegurar la prestació integral i adient en la totalitat del
territori insular dels serveis d’urgència, emergència i protecció
civil, en el marc del que disposa el títol III de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases del règim local i la resta de la normativa
vigent relacionada amb la matèria.
g) La potestat sancionadora en els termes establerta a
l’article 49 d’aquesta llei.
TÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 45
Infraccions molt greus
1. Són infraccions molt greus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció, les conductes consistents en:
a) No aprovar els plans d’emergències i autoprotecció
preceptius o no sotmetre'ls, si s’escau, a l’aprovació de
l’autoritat competent i a la posterior homologació de la
Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, en el
termini legalment previst.
b) No modificar, actualitzar ni revisar els plans
d’emergències i autoprotecció en els supòsits necessaris.
c) Impedir o obstaculitzar als serveis de l’òrgan competent
en matèria d’emergències la inspecció dels recursos i serveis
d’urgències i emergències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
d) Impedir o obstaculitzar als serveis de l’òrgan competent
en matèria d’emergències o a les entitats colAlaboradores
degudament acreditades la inspecció de les activitats i de les
instalAlacions obligades a adoptar mesures d’autoprotecció o
subjectes a altre tipus de planificació en matèria d’emergències
o de protecció civil.
e) Impedir la requisa i ocupació temporal dels béns,
instalAlacions i mitjans ordenats per l’autoritat competent en
matèria d’emergències i protecció civil.
f) La negativa per part dels mitjans de comunicació social a
transmetre els avisos, instruccions i informacions que ordenin
les autoritats competents en matèria d'emergències i de
protecció civil.
g) No comunicar a les autoritats d’emergències i protecció
civil, qui n’estigui obligat, les previsions i incidents que puguin
donar lloc a l’activació dels plans de protecció civil, així com no
comunicar l’activació dels plans d’autoprotecció.
h) No mobilitzar un recurs o servei inclòs a un pla de
protecció civil activat o requerit per l’autoritat competent en
matèria d’emergències i protecció civil o els seus agents
delegats.
i) Telefonar als telèfons d’emergència i urgència comunicant
avisos falsos d’emergències que donin lloc a la mobilització de
recursos.
j) Demanar o intentar obtenir contraprestacions, donatius o
recompenses econòmiques o materials per la prestació de
serveis de protecció civil en els casos que la llei no ho permet.
2. Així mateix, tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) La comissió en el termini d’un any de tres o més
infraccions greus, amb sancions fermes en via administrativa.
b) Les infraccions greus comeses durant la situació
d’activació d’un pla de protecció civil, emergències i
autoprotecció que hagin posat en perill la vida o integritat de les
persones o hagin augmentat la situació de greu risc colAlectiu o
les conseqüències de la catàstrofe o calamitat.
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Article 46
Infraccions greus
1. Són infraccions greus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció les conductes consistents en:
a) Incomplir les instruccions o requeriments de les autoritats
d’emergències i protecció civil o dels seus agents competents en
situacions d’activació d’un pla o emergència declarada.
b) Incompliment, per part dels centres, establiments i
dependències, de les obligacions derivades dels plans de
protecció civil, així com no executar els plans i/o incomplir les
mesures de seguretat i prevenció.
c) Negar-se a realitzar les prestacions personals ordenades
per l’autoritat d’emergències i protecció civil competent en
situacions d’activació d’un pla o no alertar sobre circumstàncies
o activitats que generin situacions d’emergència no previstes als
plans de protecció civil.
d) No respectar les mesures de prevenció i de reducció de
l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats, establertes en la
legislació sectorial específica, i no adoptar-les activament, si
n’estigués obligat.
e) No acudir a l’ordre de mobilització les persones adscrites
als serveis associats al pla i els membres de les agrupacions de
voluntariat de protecció civil, excepte per causa justificada.
f) Denegar la informació necessària per a la planificació
d’emergències i protecció civil, a requeriment de l’autoritat
competent.
g) No realitzar les obres necessàries indicades pel director
del pla per minimitzar o palAliar els efectes de la catàstrofe o
emergència esdevinguda.
h) No comunicar al Centre d’Emergències SEIB-112
l’activació d’un pla de protecció civil, emergències o
autoprotecció.
i) No comunicar, per part dels directors dels plans
d’autoprotecció, qualsevol circumstància o incidència que afecti
a la situació de risc coberta pel pla o la operativitat dels recursos
i serveis establerts per a combatre-la.
j) Obstaculitzar, sense arribar a impedir, la requisició i
ocupació temporal dels béns, instalAlacions i mitjans ordenats
per l’autoritat competent de protecció civil, així com
obstaculitzar el compliment de les ordres i instruccions
emanades de les autoritats de protecció civil en situacions
d’activació de plans.
k) Fer telefonades al telèfon d’emergències i urgències
comunicant avisos falsos d’emergències.
l) La realització d’inspeccions o d’altres actuacions
materials relacionades amb emergències sense l’acreditació de
l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears quan aquesta
acreditació sigui necessària.
m) L'expedició, per part dels tècnics competents per a
l’elaboració de plans d’autoprotecció, plans de salvaments a
platges i empreses colAlaboradores en matèria d’emergències, de
certificats, informes, actes o qualsevol altre document el
contingut del qual no s'ajusti a la realitat dels fets.
n) La realització d'actuacions materials relacionades amb les
inspeccions o l’expedició de certificats de forma incompleta per
una insuficient constatació dels fets, per deficient aplicació de
les normes tècniques o per la utilització d'equipaments o
mecanismes inadequats per part de les empreses colAlaboradores
en matèria d’emergències.
o) L'incompliment dels procediments tècnics d'actuació
establerts en els programes d’inspecció per l’òrgan competent
en matèria d’emergències del Govern de les Illes Balears per
part de les empreses colAlaboradores en matèria d’emergències.
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2. Així mateix, tenen la consideració d’infraccions greus:
a) Haver estat sancionat per la comissió de tres o més faltes
lleus per resolució ferma en el període d’un any.
b) Les infraccions lleus comeses durant la situació
d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en
perill la vida o integritat de les persones o hagin augmentat la
situació de greu risc colAlectiu o les conseqüències de la
catàstrofe o calamitat.
Article 47
Infraccions lleus
Son infraccions lleus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció les conductes consistents en:
a) Utilització inadequada per part dels voluntaris de
protecció civil de les insígnies i distintius en els casos que no
exerceixin las seves funcions.
b) Denegar als ciutadans la informació que requereixin sobre
els riscos colAlectius prevists als plans i sobre les mesures
adoptades de protecció civil.
c) No seguir o no respectar les mesures i instruccions
disposades per l’autoritat d’emergències i protecció civil en els
simulacres.
d) No realitzar els simulacres contemplats als diferents plans
de protecció civil, emergències i autoprotecció o normativa
específica.
e) No acudir els membres dels serveis afectats als llocs
respectius seguint l’ordre de mobilització en cas de simulacre,
sense perjudici de la responsabilitat disciplinària, laboral o
funcionarial que se'n derivi.
f) Denegar informació als ciutadans sobre aspectes de la
planificació de protecció civil que els afectin de forma directa.
g) La no comunicació de les variacions que s'haguessin
produït en les condicions d'acreditació i d'inscripció al registre
corresponent per part de les empreses colAlaboradores en matèria
d’emergències o dels tècnics competents per a l’elaboració de
plans d’autoprotecció i de plans de salvament a platges.
h) Incomplir la resta d'obligacions previstes en aquesta llei
sempre que la conducta no sigui qualificada com a falta molt
greu o greu.
Article 48
Sancions
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb multa de
150.001 euros fins a 600.000 euros. A més, pot ser ordenada la
clausura temporal del local, el centre o la instalAlació, o la
suspensió temporal de les activitats de risc.

Igualment, correspon als consells insulars i als municipis, en
els termes establerts en el present article, respecte a les
infraccions relacionades amb les agrupacions locals i insulars de
voluntaris de Protecció Civil o amb els plans de protecció civil,
d’acord amb l’àmbit dels plans afectats per la conducta
constitutiva de la infracció.
2. La competència per imposar les sancions correspon:
a) Als alcaldes dels municipis de menys de vint mil
habitants de dret, fins a un límit de 12.000 euros.
b) Als alcaldes dels municipis de més de vint mil habitants
de dret i als presidents dels consells insulars, fins a un límit de
60.000 euros.
c) Al director general competent en matèria d’emergències,
fins a un límit de 150.000 euros.
d) Al conseller competent en matèria d’emergències, fins a
un límit de 300.000 euros.
e) Al Consell de Govern, fins a un límit de 600.000 euros.
3. En cas que la comissió d’una infracció greu que hagi de ser
sancionada per l'alcalde o pel president d’un consell insular,
hagi causat un risc especial o bé alarma social, la potestat
sancionadora podrà exercir-la el director general o el conseller
competents en matèria d’emergències o el govern, bé a
iniciativa pròpia, prèvia audiència de l'alcalde o del president
del consell insular, o bé a solAlicitud d’aquests.
4. La clausura temporal del centre o de la instalAlació i la
suspensió temporal de l’activitat, únicament poden ser
ordenades pel conseller competent en matèria d’emergències i
pel govern a iniciativa pròpia o a instància del corresponent
municipi o consell insular.
Article 50
Règim sancionador
1. Per a la imposició de les anteriors sancions se seguirà el
procediment previst al Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual
s’aprova el reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la
potestat sancionadora.
2. El termini màxim per a notificar la resolució del procediment
sancionador és d'un any des de la data d'inici. Transcorregut el
termini, s'acordarà la caducitat del procediment.
Article 51
Prescripció

2. Les infraccions greus se sancionen amb multa de 6.001 fins
a 150.000 euros.

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys; les
infraccions greus, als dos anys, i les infraccions lleus, a l'any.

3. Les infraccions lleus se sancionen amb multa de 500 euros
fins a 6.000 euros.

2. Els mateixos terminis establerts en l'anterior apartat seran els
aplicables a la prescripció de les sancions.

4. Les infraccions greus i molt greus comeses per membres de
les agrupacions de voluntaris de protecció civil són causa, a
més, de l’expulsió de la respectiva agrupació, i de la
inhabilitació per formar part d’una altra.

3. La prescripció de les infraccions i de les sancions s'apreciarà
conforme al disposat en l'article 132.2 i 3 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 49
Competències sancionadores

Article 52
Responsabilitat

1. La potestat sancionadora en la matèria objecte de la present
llei correspon a l’Administració de la comunitat autònoma.

1. Seran responsables de les infraccions previstes en la present
llei totes aquelles persones físiques o jurídiques que haguessin
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participat en la comissió de les accions o omissions tipificades
en aquesta llei. Seran per tant responsables aquells que
haguessin comès directament o indirectament el fet infractor,
així com aquells que haguessin impartit les instruccions o ordres
o facilitat els mitjans imprescindibles per cometre'l.

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el
Consell de Govern de les Illes Balears elaborarà un decret
mitjançant el qual s’aprovarà el reglament de funcionament del
SEIB-112. Aquest reglament regularà entre altres, els següents
aspectes:

2. Els titulars dels establiments, activitats o indústries o de les
respectives llicències, i els organitzadors o promotors
d'espectacles públics i activitats recreatives, seran responsables
de les infraccions administratives regulades en la present llei
que es cometin en aquests llocs pels que intervenguin en
l'espectacle o activitat, i pels que estiguin sota la seva
dependència, quan incompleixin l’obligació de prevenir la
infracció.

1. El tractament de les telefonades al telèfon únic europeu 112.

3. Els esmentats titulars i organitzadors o promotors seran així
mateix responsables quan, per acció o omissió, permetin o
tolerin la comissió d'aquestes infraccions per part del públic o
usuari.
4. Quan existeixi una pluralitat de responsables a títol individual
i no fos possible determinar el grau de participació de cadascun
en la realització de la infracció, respondran tots ells de forma
solidària.
Disposició addicional primera
Sistema d’Emergències de les Illes Balears (SEIB-112)
1. En les situacions d’emergència, catàstrofe o calamitat, el
personal sanitari i no sanitari dels serveis hospitalaris i
extrahospitalaris d’urgència, sense perjudici de la seva
dependència orgànica de l’Autoritat Sanitària, dependran
funcionalment de l’Autoritat d’Emergències.
2. Per garantir la major rapidesa i eficàcia a les situacions
alAludides, els procediments operatius estàndard (SOP), els quals
són fixats per la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d'emergències a les Illes Balears, hauran d’estar perfectament
establerts i integrats en la plataforma tecnològica del SEIB-112.
Aquests procediments hauran d'estar sotmesos a un control de
qualitat permanent.
Disposició addicional segona
Grups d’ajuda als desastres (GAD)
La conselleria competent en matèria d’emergències crearà
en el termini d’un any l’Agrupació de voluntaris de les Illes
Balears.
Aquesta agrupació estarà formada per persones altament
qualificades en matèria d'emergències que actuaran sota la
denominació de GAD, dependents de la direcció general
competent en matèria d’emergències.
A més d’actuar en casos de greu risc colAlectiu, catàstrofe
i calamitat quan siguin requerits per l’autoritat competent,
aquesta agrupació estarà especialment preparada i formada per
constituir-se com una unitat d’intervenció ràpida en casos de
grans emergències desencadenades a altres comunitats
autònomes de l’estat espanyol i a altres països del món, amb la
condició que siguin prèviament requerits per les autoritats
competents en cada cas.
Disposició addicional tercera
Telefonades al 112

2. L’establiment de convenis de colAlaboració o acords amb
entitats, públiques o privades, i operadors de telefonia per
l’adopció de mesures respecte als números telefònics des dels
quals es produeixin telefonades reiterades amb avisos falsos o
maliciosos.
3. La gestió i conservació de la informació obtinguda mitjançant
qualsevol telefonada d’urgència o d'emergència, així com la
provinent d’actuacions realitzades en compliment de les
funcions assignades als centres de gestió d’emergències.
4. La protecció de les dades personals davant qualsevol
intromissió ilAlegítima.
5. La garantia de la confidencialitat de les comunicacions i dels
drets i deures prevists en la legislació de protecció de dades
personals.
Disposició addicional quarta
Serveis de prevenció i d'extinció d’incendis i salvament
1. Correspon al Govern de les Illes Balears, mitjançant la
conselleria competent en matèria d’emergències, impulsar les
accions necessàries perquè tot el territori de la comunitat
autònoma disposi d’un servei integral i homogeni de prevenció
i d'extinció d’incendis i salvament amb les prestacions humanes
i materials adequades i índexs similars d'eficàcia i d'eficiència
a qualsevol indret de les Illes Balears, d’acord amb les dotacions
mínimes i estàndards de qualitat que es determinin.
2. Per aconseguir l’objectiu fixat a l’apartat anterior, l’autoritat
competent en matèria d’emergències podrà impulsar la creació
d’un ens públic que, en matèria d’emergències, integri els
municipis de les Illes Balears, els consells insulars i
l’administració autonòmica o altres figures administratives
similars o adequades als fins perseguits. Aquest ens o figura
similar, a més dels serveis de prevenció i d'extinció d’incendis
i salvament, podrà estar compost d’altres serveis d’emergència
dels que regula la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències a les Illes Balears. La integració dels serveis
abans esmentats dependents de l’Administració Autonòmica es
realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern, sense
perjudici de les atribucions del President de les Illes Balears
establertes a l’article 11 c) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
govern.
3. En el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la
present llei, el Govern de les Illes Balears, a proposta de la
conselleria competent en matèria d’emergències, haurà d’haver
aprovat unes normes marc segons l’establert a l’article 37 de la
llei present.
4. En qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears podrà
constituir serveis especialitzats de bombers per atendre
situacions d’emergències específiques que requereixen
tècniques d’intervenció altament qualificades. Aquestes unitats
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serien transferides, al seu cas, a l’ens públic esmentat al punt 2
d’aquesta disposició addicional.
Disposició addicional cinquena
Agència d’emergències

Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor un mes després que es publiqui
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, a 26 de juliol del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
El president:
Jaume Matas i Palou.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per crear una
empresa pública de les tipificades com a entitat de dret públic
que ha de sotmetre la seva actuació a l’ordenament jurídic
privat, previstes a l’article 1.b)1 de la Llei 3/1989, de 29 de
març, amb la finalitat de gestionar els centres de gestió
d’emergències de les Illes Balears i realitzar totes aquelles
funcions relacionades amb la gestió integral d’emergències,
salvament marítim i protecció civil a l’àmbit de la nostra
comunitat autònoma que li siguin assignades per la conselleria
competent en aquestes matèries.
Disposició addicional sisena
Taxa per a la inscripció als registres dependents de
l’autoritat competent en matèria d’emergències
1. Es crea la taxa per a la inscripció als registres dependents de
l’autoritat competent en matèria d’emergències.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de setembre del 2005, d'acord amb els articles 111 i 125
i següents del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5966/05, del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, relativa a regulació de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i
Formentera.

2. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció als
registres dependents de l’autoritat competent en matèria
d’emergències.
3. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones, físiques o
jurídiques, que solAlicitin la inscripció en els registres esmentats
a l’apartat anterior.
4. La quantia de la taxa serà de 30,02 euros, que serà
actualitzada en funció de la variació de l’índex de preus al
consum (IPC).
5. La taxa es meritarà en el moment en què se solAliciti la
inscripció al registre.
6. La normativa reguladora de cada registre podrà fixar, si
s’escau, els supòsits d’exempcions del pagament de la taxa.
Disposició transitòria primera

Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
La Sra. Conchita Rebollo Laserna, secretària accidental del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
CERTIFICA:
Que mitjançant acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, en sessió celebrada el 22 de juliol del 2005, es va
acordar:

S’estableix un termini màxim d’un any perquè tots i cada un
dels organismes i de les entitats afectats pel disposat a l’article
38.4 d’aquesta llei, s’adaptin al seu contingut.

Que al Ple ordinari de sessió de 22 de juliol del 2005, es va
adoptar l’acord següent:

Disposició transitòria segona

“Primer. Exercir la iniciativa legislativa davant el
Parlament de les Illes Balears, mitjançant la presentació de la
proposició de llei reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, tot conformement
amb el text articulat que s’adjunta.

En el termini màxim de dos d’anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei el Govern de les Illes Balears aprovarà un text
refós de la normativa autonòmica en matèria d’emergències.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de categoria igual
o inferior a aquesta llei que s’hi oposin.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació
d’aquesta llei.

Segon. Delegar per defensar la proposició de llei davant el
Parlament de les Illes Balears els consellers següents:
- Hble. Sr. José Sala Torres, conseller executiu del
Departament de Presidència i Relacions Institucionals.
- Hble. Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, consellera del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Tercer. Remetre a la Mesa del Parlament l’escrit de
presentació de la proposició de llei, acompanyat dels documents
a què es refereix l’article 25 de la Llei de consells insulars.”

BOPIB núm. 100 - 9 de setembre del 2005
Que el text articulat de la proposició de llei present va
acompanyat d’antecedents i d’exposició de motius, amb la qual
cosa es dóna compliment als requisits establerts als articles
25.2) de la Llei 8/2000, i 125 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, de 4 de juny del 1986.
I perquè així consti i tengui els efectes de la presentació
davant el Parlament de les Illes Balears la proposició de llei
referenciada, expedeix i signa aquesta certificació, amb el vist-iplau del Sr. President, a Eivissa el 27 de juliol del 2005.
La secretària accidental del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.
Vist i plau, el president:
Pere Palau i Torres.
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Segon. Delegar per defensar la proposició de llei davant el
Parlament de les Illes Balears els consellers següents:
- Hble. Sr. José Sala Torres, conseller executiu del
Departament de Presidència i Relacions Institucionals.
- Hble. Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, consellera del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Tercer. Remetre a la Mesa del Parlament l’escrit de
presentació de la proposició de llei, acompanyat dels documents
a què es refereix l’article 25 de la Llei de consells insulars.
PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
NAVEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Sra. Conchita Rebollo Laserna, secretària accidental del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
CERTIFICA:
Havent-se donat compte d’una proposta d’iniciativa
legislativa per a la tramitació d’una proposició de llei
reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera, del text literal següent:
“L’article 26.2 de la Llei Orgànica 2/1983, de dia 25 de
febrer, d’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears, recull que
els consells insulars podran remetre a la Mesa del Parlament una
proposició de llei i delegar davant aquesta cambra un màxim de
tres membres encarregats de defensar-la. En igual sentit es
pronuncia l’article 11 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.
El Consell Insular ha utilitzat aquesta mesura legal per tal de
presentar davant el Parlament proposicions de llei en tres
ocasions:
- En data 8 de juliol del 1997 -en matèria de menors- per tal
que es transferissin les competències en matèria de protecció de
menors.
- En data 24 de setembre del 1999 -en matèria de camps de
golf- per tal que s’establís una moratòria de camps de gols a
Eivissa i Formentera.
- En data 21 de març del 2005 -en matèria d’ordenació
territorial, urbanisme i turisme- per tal d’adaptar determinats
aspectes de la normativa autonòmica balear a les particularitats
pròpies de les Pitiüses.
D’altra banda, l’article 8.d) de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars estableix que correspon al Ple
exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes
Balears.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple del Consell l’adopció del
següent

I
La Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 11.11, va
incloure entre les competències pròpies de la comunitat
autònoma, la relativa a “... corporacions locals de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals ...”, i així
va introduir-hi la modificació feta per la Llei Orgànica 9/1992,
de 23 de desembre; sens dubte, aquesta referència a les entitats
corporatives inclou les cambres de Comerç, Indústria i
Navegació.
Si bé, l’execució i el desenvolupament legislatiu d’aquesta
competència normativa per part de la nostra comunitat
autònoma es realitzen en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat i en els termes que aquesta estableixi a la Llei 3/1993, de
22 de març, sobre cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació.

II
La Llei 3/1993, de 22 de març, dictada a l’empara del
disposat a l’article 149.1.18 de la Constitució, estableix la
legislació bàsica en matèria de cambres oficials de Comerç,
Indústria i, si pertoca, de Navegació.
Declarada la constitucionalitat de la referida Llei 3/1993 pel
Tribunal Constitucional a la Sentència 107/1996, de 12 de juny,
i conscients del paper significatiu que les cambres poden i han
de desenvolupar en defensa dels interessos generals del comerç,
la indústria i la navegació de la nostra comunitat autònoma, i en
concret d’Eivissa i Formentera, es fa necessari regular la
creació, així com el marc jurídic propi de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera
mitjançant una norma que, amb rang de llei, realitzi les
adaptacions necessàries a la realitat econòmica d’aquestes dues
illes, i tot això fruit d’un procés de segregació en el si de la
Cambra Oficial de Mallorca, Eivissa i Formentera.

ACORD
Primer. Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament
de les Illes Balears, mitjançant la presentació de la proposició
de llei reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera, tot conformement amb el
text articulat que s’adjunta.

Aquest procés de segregació té la seva raó de ser en la
necessitat d’atendre les finalitats i les funcions de les cambres
requerides per les illes Pitiüses sota els criteris i les pautes de
màxima proximitat, solvència i eficàcia.
Tampoc no és possible obviar i, en conseqüència, també,
hem de fonamentar aquesta llei, en la llarga tradició de les
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cambres que existeix a la nostra comunitat autònoma, on en els
orígens juntament a les cambres oficials de Mallorca i Menorca,
trobam la d’Eivissa i Formentera.
III
Històricament ha existit una àmplia tipologia de cambres de
comerç; en alguns països són entitats estrictament públiques,
mentre que en altres se les considera com a simples associacions
d’empresaris, sotmeses al dret privat.
A l’Estat espanyol, el primer antecedent de les cambres de
comerç foren les denominades Societats Econòmiques d’Amics
del País, entitats d’arrel ilAlustrada que perduraran al llarg de tot
el segle XIX.
L’any 1886 s’instituïren oficialment a Espanya les cambres
de comerç, indústria i navegació. Eren associacions privades a
les quals el dret reconeixia unes funcions públiques molt
limitades: assessorament de les autoritats públiques, actuar com
a òrgans de feina, fomentar els estudis tècnics, etc.
L’any 1901 se’n reformà el règim legal unificant els
reglaments i estatuts de totes les cambres de l’Estat. Una de les
primeres cambres que es creà fou la de Balears, on hi ha, com
ja s’ha dit, una molt llarga tradició.
IV
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa neix dia 11 d’octubre de l’any 1903. Un cop
constituïda com a associació se solAlicità, per part dels seus
integrants, del govern central el reconeixement com a cambra
oficial, que obtingué dia 4 de novembre del mateix any.
En aquells primers anys del segle XX l’economia eivissenca
experimentava una forta empenta que exigia bones
comunicacions marítimes. De bona lògica, aquesta fou la
preocupació central de la nova entitat. Foren contínues les
actuacions i les gestions de la Cambra adreçades a accelerar el
final de les obres del port, i la instauració de noves línies
marítimes regulars. Amb altres activitats i ja anticipant-se al
futur, l’any 1909 la Cambra feu una aportació important per
editar la Guia del Turista.
Durant la Primera Guerra Mundial, la Cambra solAlicità
diverses vegades al govern la realització d’obres públiques amb
la finalitat de reduir el gran atur que patia l’illa i el restabliment
de les línies marítimes que s’havien tornat lentes i irregulars.
Aquestes foren les darreres actuacions de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, fins a la seva integració a la de
Mallorca.
V
Avui en un àmbit nou i en el dinamisme d’una societat
econòmica com és la d’Eivissa i Formentera, marcada pel
comerç, la indústria i el turisme, ressorgeix la necessitat de
reviure la Cambra.
La nova Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa
i Formentera neix motivada per l’acord unànime de tot el sector
empresarial pitiús.

La voluntat de constituir-se en una cambra separada de
l’actual Cambra de Mallorca, Eivissa i Formentera obeeix a la
voluntat de satisfer les necessitats dels diferents sectors
empresarials de les Pitiüses, que per la seva idiosincràsia fa
peculiars i específiques les illes d’Eivissa i de Formentera.
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, des
de la seva creació, constitueixen un valuós instrument de
colAlaboració amb les institucions públiques i de suport als
sectors econòmics de les demarcacions territorials respectives,
i presten serveis imprescindibles per a la modernització i la
competitivitat de les empreses del nostre territori en camps com
la formació, la informació, l’assessorament, la promoció,
l’arbitratge, el foment i la projecció exterior de les empreses,
entre d’altres, i aquestes seran, també, les funcions que
desenvoluparà la cambra per a les illes d’Eivissa i Formentera.
Per a la viabilitat de la futura cambra d’Eivissa i
Formentera, aquesta llei ve a regular els principis i criteris que
han de presidir la liquidació del patrimoni de l’actual Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i l’assignació de la part que proporcionalment els
en correspongui.
En aquesta llei s’ha procedit a establir com a criteri de
repartiment patrimonial el percentatge mitjà –prenent sempre la
xifra sencera immediata superior- que resulti del càlcul dels dos
conceptes següents:
a) Total percentatge que representen les illes d’Eivissa i
Formentera respecte del total de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, de la
quota líquida de l’Impost de Societats, IRPF i l’Impost
d’Activitats Econòmiques, incloent en el càlcul les empreses
que tenen IAE a les Pitiüses i domicili social (fiscal) fora de
l’àmbit territorial d’Eivissa i Formentera.
b) Total percentatge que representen les illes d’Eivissa i
Formentera dins del total de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, del nombre de
llicències d’activitat econòmica.
Per efectuar el càlcul s’obtendrà el percentatge mitjà –prenent
sempre la xifra sencera immediata superior resultant- dels
censos tributaris i fiscals de les darreres cinc anualitats.
VI
Aquesta llei defineix la naturalesa de la Cambra d’Eivissa i
Formentera com a corporació de dret públic que es configura
com a òrgan de consulta i colAlaboració de l’administració
pública i prestadora de serveis a les empreses.
Pel que fa a l’àmbit territorial, la llei consagra l’existència
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera, així com la creació de delegacions en
àrees o zones que per la seva importància econòmica ho
aconsellin.
Així mateix, s’enumeren les funcions públiques i
administratives de la Cambra, se’n regula l’organització i es
defineixen i desenvolupen els òrgans de govern que són el ple,
el comitè executius i el president.
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La llei regula, així mateix, el règim electoral de la Cambra
de Comerç, defineix la condició d’electors, el cens electoral, la
convocatòria d’eleccions, la junta electoral, la presentació i la
proclamació de candidats, el vot per correu i el
desenvolupament de les eleccions, i té en compte, a més, el
sistema d’impugnació contra els acords de la Cambra sobre
reclamacions al cens.
La llei regula també el règim econòmic i pressupostari,
enumera els recursos que en configuren els ingressos i els
imposa l’obligació d’elaborar i de liquidar els seus pressuposts,
i recull també el sistema comptable i els mecanismes de control
financer d’aquesta corporació.
Capítol I
Objecte, naturalesa i funcions
Article 1
Objecte
Aquesta llei crea –per segregació- i regula, dins l’àmbit
territorial de les illes d’Eivissa i Formentera, la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera.
Article 2
Naturalesa i personalitat jurídica
1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera és una corporació de dret públic, tutelada
en l’àmbit de les seves competències per la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en
matèria de comerç, i es configura com a entitat consultiva, de
participació i de colAlaboració amb les distintes administracions
públiques. Tendrà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les
funcions que té atribuïdes legalment, sense perjudici de les
finalitats privades que persegueix.
2. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera es regeix per al compliment de les seves
finalitats i l’exercici de les seves funcions i competències pel
que es disposa a la legislació bàsica en matèria de cambres
oficials de comerç, indústria i navegació, per la llei present i les
seves normes de desenvolupament i pel que estableixi el
reglament de règim interior respectiu.
A més de l’exercici de les competències de caràcter públic
que li atribueix la legislació estatal bàsica i de les que puguin
encomanar-li les administracions públiques i, en especial, la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera té com a
finalitat la representació, la promoció, la participació i la
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, la
navegació i els serveis, i l’assistència, l’assessorament i la
prestació de serveis a les empreses que exerceixin activitats a
l’àmbit de les illes d’Eivissa i Formentera, tot això sense
perjudici del dret de llibertat sindical i d’associació empresarial
i de les competències que corresponguin a d’altres
organitzacions.
3. Quan la Cambra exerceixi competències pròpies que
impliquin l’ús de potestats públiques i en l’exercici d’altres
competències delegades per altres ens administratius, li serà
aplicable, supletòriament, la legislació sobre procediments i
règim jurídic de les administracions públiques.
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4. Per la seva banca, la contractació i el règim patrimonial es
regeix pel dret privat. No obstant això, en els supòsits de
delegació de funcions públiques, l’acord de delegació pot fixar
un altre règim diferent de contractació per a l’exercici de la
funció delegada, sempre que aquest règim específic de
contractació sigui imposat per la normativa vigent.
5. L’estructura i el funcionament de la Cambra haurà de ser
democràtic.
Article 3
Funcions
1. Correspon a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera:
a) L’exercici de les competències de caràcter públic i
administratiu contemplades a l’article 2.1 de la Llei 3/1993, de
22 de març, les que estableix aquesta llei i les que estableixi la
legislació sobre cambres de comerç de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
b) La representació, el foment i la defensa dels interessos
generals del comerç, la indústria, la navegació i el turisme, així
com la prestació de serveis a les empreses que exerceixin les
activitats indicades, sense perjudici de la llibertat sindical,
d’associació empresarial i d’altres organitzacions socials que
legalment es constitueixin.
2. Així mateix, li corresponen les funcions que a continuació
s’enumeren, amb la forma, el contingut i el procediment que
reglamentàriament es concreti, i sempre en l’àmbit territorial
d’Eivissa i Formentera, i sota la tutela de la conselleria
competent en matèria de comerç.
En matèria d’informació, d’assessorament i de prestació de
serveis, la Cambra podrà:
a) Crear, informar i prestar serveis d’informació i
assessorament tècnic a les empreses, tant per a la seva creació
com per al desenvolupament de la seva activitat, que
contribueixin a la defensa, el suport o el foment del consorci, la
indústria o els serveis de les illes d’Eivissa i Formentera.
b) Prestar serveis a les empreses dins de l’àmbit de la seva
competència, que contribueixin a la defensa, al suport o al
foment del comerç, de la indústria, del turisme i de la
navegació.
c) Elaborar estadístiques del comerç, la indústria, el turisme
i la navegació, i realitzar enquestes d’avaluació i estudis tècnics
sobre els diferents sectors i les diferents branques de l’activitat,
en el marc de la legislació vigent en matèria d’estadística; així
com la seva difusió i la seva publicació.
d) Expedir les certificacions que li solAlicitin les empreses en
matèries relacionades amb l’activitat empresarial, així com visar
i cotejar tot tipus de documents necessaris per a aquesta.
e) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats, a títol
onerós o lucratiu, que redundin en benefici dels interessos
representats per la Cambra.
f) Recopilar els costums i els usos normatius mercantils, les
pràctiques i els usos en els negocis, i expedir certificacions
sobre la seva existència i la seva pràctica a l’àmbit de la seva
demarcació.
g) Efectuar un cens públic de totes les empreses, així com
dels establiments, de les agències i de les delegacions establerts
a la seva demarcació.
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h) Exercir funcions d’arbitratge, mediació i conciliació
mercantil, nacional i internacional, i utilitzar qualsevol altre
sistema alternatiu de solució de conflictes, conformement amb
el que sobre aquesta matèria estableixi la legislació vigent.
En matèria de formació, la Cambra podrà:
a) Difondre i impartir formació no reglada referent a
l’empresa i colAlaborar en els programes de formació permanent
establerts per empreses i per centres docents públics o privats.
Així mateix, podrà impartir formació professional, ocupacional,
reglada, contínua –amb els requisits i les autoritzacions que a
cada cas estableixi la legislació vigent- per tal de donar suport
a la qualitat de l’ocupació i dels recursos humans a l’àmbit
territorial de les illes d’Eivissa i Formentera.
b) ColAlaborar, en l’àmbit de les competències de la
comunitat autònoma i a requeriment d’aquesta, en la gestió de
la formació pràctica en els centres de feina inclosa als
ensenyaments de formació professional reglats, en especial en
la selecció i l’homologació de centres de feina i empreses, si
pertoca, en la designació de tutors d’alumnes i en el control del
compliment de la programació.
En matèria de promoció, la Cambra podrà:
a) Promoure, cooperar i gestionar en l’organització
d’exposicions comercials i fires, d’acord amb la normativa
reguladora d’activitats firals. La participació en fires,
exposicions i certàmens anàlegs fora de les illes haurà de ser
comunicada prèviament a la conselleria competent en la
matèria. Podràs establir convenis de colAlaboració amb
l’administració competent per al desenvolupament de les
activitats assenyalades.
b) Difondre activitats i programes de suport adreçats a les
empreses. Participar juntament amb l’administració competent
en la seva elaboració, quan sigui requerida la seva colAlaboració
per a aquesta funció.
c) Fomentar la competitivitat i el progrés de les empreses i
impulsar les accions que permetin la millora en la qualitat, el
disseny, la productivitat i la investigació aplicada.
d) ColAlaborar en el disseny i en l’execució de plans o
campanyes de publicitat que afavoreixin la promoció de la
imatge i els productes i serveis dels sectors empresarials a què
representi.
e) Desenvolupar, tot observant el disposat a la legislació
bàsica estatal i autonòmica, totes les accions de suport i foment
al comerç exterior que siguin necessàries, amb especial atenció
a l’exportació i a la promoció de les empreses del seu àmbit
territorial, així com auxiliar i potenciar la presència dels
productes i serveis de les illes d’Eivissa i Formentera a
l’exterior.
f) ColAlaborar i contribuir a la promoció d’empreses del seu
àmbit territorial, a través de la seva integració en els plans que
a tal efecte disseny la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a la internacionalització de les seves empreses, cooperant-hi
tècnicament i econòmicament, en els termes que s’estableixin
en els convenis de colAlaboració que se subscriguin a l’efecte.
En matèria de gestió, la Cambra podrà:
a) Gestionar borses de franquícia i fomentar la informació
i les relacions entre aquells que es pretenen franquiciar i aquells
que pretenen ser franquiciats.
b) Gestionar borses de subproductes i residus.

c) Crear i administrar llotges de contractació i borses de
subcontractació.
d) Tramitar, en colAlaboració amb l’administració, els
programes públics d’ajudes a les empreses, així com gestionar
serveis públics relacionats amb aquestes, quan la gestió en
correspongui a la comunitat autònoma i sempre que així
s’estableixi a les normes respectives. Aquest deure de
colAlaboració s’estendrà a la prestació de l’assessorament
necessari a les empreses que vulguin acollir-se als programes i
a les activitats esmentats.
e) Informar dels projectes de disposicions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que afectin directament els
interessos del sector del comerç, la indústria i la navegació o els
serveis, en els supòsits, els termes, les condicions i l’abast que
l’ordenament jurídic determini i quan, a tal efecte, sigui
solAlicitat i requerit per la comunitat autònoma.
f) Fomentar la transparència de les relacions i del trànsit
mercantil en el normal funcionament del mercat, conformement
amb els principis de llibertat d’empresa i lliure i lleial
competència, concurrència i bona fe, en el marc de l’economia
de mercat.
En matèria de colAlaboració en l’ordenació industrial i
comercial, la Cambra podrà:
a) Formular propostes a les distintes administracions
públiques en matèria de localització industrial i infraestructures.
b) ColAlaborar amb els òrgans competents de la comunitat
autònoma i informar els estudis, els treballs i les accions que es
realitzin sobre l’ordenació del territori, el medi ambient i la
localització industrial i comercial, quan l’administració així li
requereixi.
c) Informar els projectes de normes emanats de les
administracions autonòmica, insular i local de les illes d’Eivissa
i Formentera, que afectin directament els interessos insulars o
locals, si pertoca, del comerç, la indústria i la navegació, en els
casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic estableix i quan, a
tal efecte, sigui solAlicitat i requerit per les administracions
esmentades.
3. Sense perjudici de l’establert a l’apartat 2 d’aquest article, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació podrà
desenvolupar qualsevol funció de natura pública i administrativa
compatible amb la seva naturalesa i les seves funcions que li
sigui encomanada o delegada conformement amb la legislació
aplicable per les administracions públiques.
4. Per a l’adequat desenvolupament de les seves funcions, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera podrà, amb l’autorització prèvia de l’administració
tutelant en matèria de comerç, promoure o participar en
associacions, consorcis, fundacions, societats civils o
mercantils, de caràcter públic o privat, o entitats de naturalesa
anàloga, així com establir els convenis de colAlaboració oportuns
amb altres cambres oficials, que redundin en un compliment
més eficaç de les finalitats que té encomanades en benefici de
les empreses de les illes d’Eivissa i Formentera. L’autorització
de la conselleria competent en matèria de comerç serà així
mateix necessària per a les promocions o la participació de la
naturalesa indicada, que projectin realitzar les entitats
participades o promogudes per la Cambra, sempre que a aquesta
se li atribueixi més del 15% dels vots o dels membres dels seus
òrgans de direcció o gestió, o la presidència en el seu consell
general o d’administració, vicepresidència, conseller delegat o
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càrrec decisori equivalent, o de la seva comissió o comitè
executiu.
5. La Cambra podrà desenvolupar qualsevol tipus d’activitat que
d’alguna manera contribueixi a la defensa, al suport o al foment
dels sectors econòmics presents a la realitat pitiüsa; o que sigui
útil per al desenvolupament de les finalitats indicades.
Capítol II
Àmbit territorial i modificacions
Article 4
Àmbit territorial
1. A l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i Formentera
existirà una sola cambra.
2. No obstant això, el Govern de les Illes Balears podrà
autoritzar la creació d’una cambra per a l’àmbit territorial de
cadascuna de les illes Pitiüses, a proposta de la conselleria
competent en matèria de comerç i previ informe de la Cambra
l’àmbit de la qual es vegi afectat per la nova implantació, quan
les circumstàncies econòmiques i els interessos comercials,
industrials i turístics ho justifiquin, i sempre que l’entitat
resultant compti amb recursos econòmics suficients per al
compliment de les seves funcions i es garanteixi una millora
dels serveis que es prestin.
Article 5
Delegacions territorials
1. La Cambra podrà crear delegacions dins de la seva
demarcació territorial a aquelles àrees o zones on la importància
econòmica ho aconselli, d’acord amb el procediment que
estableixi el reglament de règim interior. Els acords de creació
de delegacions seran notificats a la Conselleria de Comerç del
Govern de les Illes Balears.
2. Les delegacions esmentades no tendran personalitat jurídica
i actuaran com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels
serveis de la Cambra.
3. No obstant això, en el supòsit que existís una única cambra de
comerç per a Eivissa i Formentera, necessàriament haurà
d’existir delegació territorial en aquella illa on no radiqui la seu
la Cambra.
Article 6
Alteracions de les demarcacions territorials
1. Podran alterar-se les demarcacions territorials de la Cambra
tot respectant el límit territorial mínim d’una illa, quan
concorrin els requisits següents:
a) Que ho solAlicitin expressament almenys el 25% dels
electors de l’àmbit territorial projectat, i que aquests representin,
com a mínim, més del 20% de les quotes del recurs de les
cambra permanent també en aquest àmbit.
b) Que l’alteració de les demarcacions no tengui com a
resultat una disminució dels recursos de la cambra que impedeix
a qualsevol de les cambres dur a terme les funcions que se li
atribueixen.
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2. En tot cas, seran preceptius l’informe del Consell Superior de
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de les Illes
Balears, si n’hi havia.
3. L’alteració de les demarcacions territorials de la Cambra
estarà subjecta a l’autorització del conseller competent en
matèria de comerç, l’atorgament o la denegació del qual
s’acordarà de forma motivada, ponderant el compliment o no
dels requisits establerts en aquesta llei. A aquest efecte, el
termini màxim de resolució i la seva notificació serà de sis
mesos, a comptar des de l’entrada de la solAlicitud al Registre de
la conselleria competent en matèria de comerç, entenent-se
desestimada la solAlicitud si transcorregués sense haver-se
adoptat resolució expressa.
4. Els actes de l’administració autonòmica que acordin
l’alteració de la demarcació territorial de les cambres seran
publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a
coneixement general.

Article 7
Fusió i integració de cambres
1. En el supòsit que a Eivissa i Formentera hi hagués més d’una
cambra, aquestes podran fusionar-se voluntàriament en una de
nova creació, sobre la base d’interessos comercials, industrials,
turístics o naviliers específics. L’expedient s’iniciarà amb els
acords plenaris, favorables a la fusió, de les diferents cambres
afectades.
2. Així mateix, podrà realitzar-se la integració de cambres de
manera voluntària, per acord de la cambra absorbent i de la
cambra o les cambres absorbides.
3. El Consell de Govern podrà acordar la fusió de dues o més
cambres en una de nova creació, així com la integració de
cambres quant aquestes, durant quatre exercicis consecutius,
liquidin amb un dèficit superior al 20% dels seus ingressos o no
arribin al percentatge mínim d’autofinançament previst a la Llei
bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegació,
mitjançant ingressos no procedents del recurs permanent
cameral.
4. La creació d’una nova cambra oficial de Comerç, Indústria i
Navegació per fusió i la integració de cambres es realitzaran per
decret del Consell de Govern. En els supòsits de fusions i
integracions previstes a l’apartat anterior, el procediment
s’iniciarà per ordre del conseller competent en matèria de
comerç i indústria.
5. En els supòsits de fusions i integracions contemplats als
apartats 1 i 2 d’aquest article, el termini màxim de resolució i la
seva notificació serà de sis mesos, a comptar des de l’entrada de
la solAlicitud en el Registre de la conselleria competent en
matèria de comerç, entenent-se desestimada la solAlicitud si
transcorregués sense haver-se adoptat resolució expressa.
6. En tots els casos, serà oït el Consell Superior de Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de les Illes Balears,
si n’hi havia.
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7. Els actes de l’administració autonòmica que acordin la fusió
i la integració de cambres seran publicats en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Capítol 3
Organització
Article 8
Òrgans de govern
1. Són òrgans de govern de la Cambra:
a) El ple.
b) El comitè executiu.
c) El president.
2. El reglament de règim interior de la Cambra determinarà les
funcions, el règim jurídic, l’organització i el funcionament dels
seus òrgans de govern, amb subjecció als criteris bàsics
establerts a la present llei i a les normes que la desenvolupin.

3. El mandat dels vocals del ple serà de quatre anys, podran ser
reelegits i la seva condició de membres del ple serà indelegable.
4. L’estructura i la composició del ple es revisarà i s’actualitzarà
cada quatre anys, tot tenint en compte les variacions produïdes
en l’estructura econòmica de la demarcació de cadascuna de les
cambres.
5. El ple queda constituït i pren acords vàlidament si hi
concorren els quòrums d’assistència i de votació que
s’estableixen a continuació:
a) En primer convocatòria, per poder celebrar vàlidament les
sessions, és necessària l’assistència, almenys, de les dues
terceres parts dels seus components, i els acords s’han d’adoptar
per majoria simple dels assistents.
b) En segona convocatòria, és necessària l’assistència,
almenys, de la meitat més un dels seus components, i els acords
han de ser adoptats per dues terceres parts dels assistents.
6. Corresponen al ple les funcions següents:

Article 9
El ple
1. El ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la
Cambra i és integrat pels membres següents:
a) Els vocals d’elecció directa, en nombre no inferior a 15 ni
superior a 35; seran elegits mitjançant sufragi lliure, igual,
directe i secret, entre tots els electors de la Cambra, classificats
en seccions, branques, grups i categories, en atenció a la
importància econòmica relativa dels diversos sectors econòmics
representats, i en la forma que es determini en el reglament de
règim interior.
b) Els vocals que, en un nombre comprès entre el 15% i el
20% dels assenyalats a l’apartat anterior, siguin elegits pels
membres del ple que s’hi esmenten, entre persones de reconegut
prestigi a la vida econòmica dins de la demarcació de la Cambra
d’Eivissa i Formentera que siguin titulars o representants
d’empreses radicades en aquesta demarcació, proposades per les
organitzacions empresarials alhora territorials i intersectorials
més representatives d’Eivissa i Formentera. Amb aquesta
finalitat, les organitzacions esmentades hauran de proposar una
llista de candidats que superi en un terç el nombre de vocals a
cobrir, en la forma i els terminis que reglamentàriament es
determinin per la conselleria competent en matèria de comerç.
Almenys un d’aquests haurà de residir i tenir les empreses
base de la seva permanència a la Cambra, a l’illa de Formentera.
En tot cas, les organitzacions empresarials més
representatives referides en el paràgraf anterior seran designades
per la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la forma i els
terminis que es fixin reglamentàriament, d’entre aquelles que
reuneixin els requisits exigits i es trobin degudament inscrites
en els registres que a l’efecte hi hagi a la comunitat autònoma.
2. Així mateix, el ple podrà nomenar, a proposta del comitè
executiu, vocals cooperadors entre persones de reconegut
prestigi o representants d’universitats o entitats econòmiques o
socials, que formaran part del ple amb veu i sense vot. El
nombre, que no podrà excedir de la quarta part dels membres
electius que la integren, i les funcions s’establiran
reglamentàriament per la Cambra.

a) L’elecció del president i dels altres càrrecs del comitè
executiu d’entre els membres del ple.
b) L’exercici de les funcions consultives i de proposta
pròpies de la Cambra.
c) L’aprovació de les propostes d’aprovació o de
modificació del reglament de règim interior respectiu, dels
pressuposts ordinaris i extraordinaris i de les seves liquidacions,
així com dels comptes anuals per a la seva elevació a la direcció
general competent en matèria de cambres oficials de comerç,
indústria i navegació.
El pressupost global de la Cambra haurà de contenir una
partida pressupostària específica per a l’illa de Formentera, que
haurà de ser com a mínim proporcional al recaptat per aquesta
illa pel recurs cameral. Per tal que les accions previstes a la
partida pressupostària dedicada a Formentera siguin aprovades
pel ple de la corporació, hauran d’estar avalades prèviament per
la majoria absoluta dels membres del ple que tenguin la seva
residència o les empreses base de la seva permanència en
aquella illa.
d) El nomenament i el cessament dels representants de la
Cambra en tot tipus d’entitats públiques i privades.
e) El nomenament i el cessament del secretari general, dels
vocals cooperadors i, si pertoca, dels membres de les
delegacions territorials.
f) Aquelles altres atribuïdes per aquesta llei, les normes que
la desenvolupen i el Reglament de règim interior.
Article 10
El comitè executiu
1. El comitè executiu és l’òrgan permanent de gestió,
d’administració i de proposta de la Cambra, i els seus membres,
en nombre entre 9 i 17, seran elegits pel ple, d’entre els seus
vocals, electes i cooptats als quals es refereix l’article 9.1,
apartats a) i b) d’aquesta llei, amb un mandat de durada igual al
d’aquests. Els càrrecs elegibles del comitè executiu seran el
president, que serà el de la Cambra, fins a tres vicepresidents, el
tresorer i el nombre de vocals que determinin els reglaments de
règim interior respectius de la Cambra fins a completar el
nombre màxim de membres del comitè executiu.
Almenys un 20% dels membres del comitè executiu hauran
de ser residents o tenir la seva empresa base de la permanència
a la Cambra a Formentera.
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2. El mandat dels càrrecs del comitè executiu serà de quatre
anys i podran ser reelegits.
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3. La conselleria competent en matèria de comerç podrà
nomenar un representant que, sense la condició de membre,
tendrà veu però no vot a les sessions del comitè executiu, a les
quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que tots
els seus membres.

del comitè executiu o d’electe, si pertoca, es retrotreguin al dia
en què quedàs acreditat el supòsit de fet que la motiva.
En el supòsit que es desatengués per la Cambra el
requeriment efectuat per la direcció general competent en la
matèria per a la incoació del procediment oportú, l’esmentat
centre directiu podrà subrogar-se en les facultats d’aquella, a fi
de vetllar per la composició correcta dels òrgans de govern de
les cambres.

4. Per tal de poder celebrar vàlidament les sessions hi han
d’assistir, almenys, la meitat menys un dels membres del comitè
executiu, i els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents.

3. El president i els càrrecs del comitè executiu cessaran, a més
de per l’acabament normal dels mandats respectius, per
qualsevol de les causes següents:

5. Les funcions del comitè executiu seran les contingudes a la
legislació bàsica estatal i a la present llei, així com les que
reglamentàriament s’estableixin.

a) Per la pèrdua de condició de membre del ple.
b) Per acord del ple, en la forma i amb els requisits que
s’estableixin en el Reglament de règim interior.
c) Per renúncia al càrrec que no impliqui la pèrdua de la
seva condició de membre del ple.
d) Per substitució o revocació de poders de la persona que
tengui el càrrec en representació d’una persona jurídica.

Article 11
El president
1. El president tendrà la representació de la Cambra, la
presidència de tots els seus òrgans colAlegiats i serà responsable
de l’execució dels seus acords.
2. Serà elegit pel ple d’entre els seus membres per majoria
absoluta, sense perjudici que el reglament de règim interior de
cada cambra pugui elevar el grau de l’acord, i pel procediment
que s’hi estableixi.
3. La durada del mandat del president serà de quatre anys i
podrà ser reelegit en una sola ocasió consecutivament.
4. La Cambra d’Eivissa i Formentera podrà comptar amb tres
vicepresidències si així es determina en el Reglament de règim
interior. La vicepresidència primera de la Cambra es reserva per
al representant de l’illa que no tengui la presidència de la
corporació.

4. Les vacants resultants es cobriran d’acord amb el
procediment que a l’efecte s’estableixi en el Reglament de
règim interior, i els elegits per ocupar vacants ho seran només
pel temps que quedi per complir el mandat regular durant el
qual s’hagués produït la vacant.
5. La condició de membre del comitè executiu té caràcter
personal. En conseqüència, en el cas que un membre del comitè
cessàs per qualsevol causa en la representació de la seva
empresa a la Cambra, el nou representant que pugui designar
l’empresa el substituirà únicament en el ple, sense que aquest
nomenament impliqui també la successió en la condició de
membre del comitè.
Article 13
El secretari general

Article 12
Pèrdua de la condició de membre del ple i del comitè
executiu

1. La Cambra tendrà un secretari general que assistirà com a tal
a les sessions dels òrgans de govern, amb veu i sense vot, tot
vetllant per la legalitat dels acords que aquests adoptin.

1. A més de per l’acabament del mandat, la condició de membre
del ple i del comitè executiu o d’electe, si pertoca, es perdrà per
alguna de les causes següents:

2. El seu nomenament, prèvia convocatòria pública de la vacant,
així com el seu cessament, correspondrà al ple de la Cambra,
per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus
membres. Les bases de la convocatòria per a la cobertura del
lloc hauran de ser aprovades pel ple i publicades al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s’haurà de retre compte immediat
del seu contingut a la conselleria competent en matèria de
comerç.

a) Quan desaparegui qualsevol dels requisits legals
d’elegibilitat que concorregueren per a la seva elecció.
b) Per no prendre possessió dins del termini reglamentari.
c) Per resolució administrativa o judicial ferma, que n’anulAli
l’elecció o la proclamació com a candidat.
d) Per falta injustificada d’assistència a les sessions del ple
o del comitè executiu, respectivament, per tres cops consecutius
i quatre cops no consecutius, dins de l’any natural, sense
perjudici del tràmit d’audiència davant el ple.
e) Per dimissió o renúncia o per qualsevol causa que
l’incapaciti per al desenvolupament del càrrec.
f) Per mort de la persona física, extinció de la personalitat
jurídica i per concurs de creditors.
2. El ple de la Cambra declararà la concurrència d’alguna de les
causes previstes a l’apartat anterior, excepte en el cas de la lletra
c), prèvia la tramitació del procediment oportú, sense perjudici
que els efectes de la pèrdua de la condició de membre del ple i

3. El secretari general gestionarà la realització dels acords de la
Cambra, conformement amb les instruccions que rebi; exercirà
la representació del president quan aquest així ho determini i es
tracti de facultats merament executives, serà cap del personal
retribuït i director de tots els serveis de la Cambra, del
funcionament de la qual serà responsable davant el ple; vetllarà
pel compliment de les disposicions legals, amb obligació de fer,
quan procedeixi, els advertiments pertinents en aquest sentit, i
de deixar-ne constància a les actes i als documents
corresponents; i exercirà totes aquelles funcions que no siguin
atribuïdes a altres òrgans.
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4. La direcció general competent en matèria de comerç
disposarà la publicació del nomenament de secretari general en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 14
Règim de personal
Tot el personal al servei de la Cambra quedarà subjecte al
dret laboral, sense perjudici de l’establert a la disposició
transitòria vuitena de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de
les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
Article 15
Reglament de règim interior
1. La Cambra es regirà pel seu propi reglament de règim
interior, elaborat i aprovat per majoria absoluta pel ple.
El projecte de reglament de règim interior haurà de
remetre’s a la conselleria que tengui atribuïdes les competències
en matèria de comerç, qui resoldrà sobre la seva aprovació
definitiva, si pertocava, també en podrà proposar la modificació,
amb indicació en aquest cas, dels motius que la justifiquin. El
Reglament de règim interior, un cop aprovat per la conselleria,
serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per a la modificació del Reglament de règim interior
s’hauran d’observar els mateixos tràmits que per a la seva
aprovació. La conselleria competent en podrà proposar, a més,
la modificació que haurà de ser resolta per acord del ple adoptat
per majoria simple.
Presentada la solAlicitud per la Cambra de Comerç,
s’entendrà aprovada si transcorreguts tres mesos des de la seva
entrada en el Registre de la conselleria competent, aquesta no ha
formulat objeccions en contra. Aquesta conselleria podrà
denegar expressament l’aprovació definitiva del Reglament o
proposar-ne la modificació parcial. En aquest cas, determinarà
el termini no inferior a dos mesos, per a una nova tramesa del
Reglament o de la seva modificació parcial, transcorregut el
qual sense haver rebut la nova proposta, s’entén que ha estat
denegada l’aprovació. Presentat el text corregit dins del termini
establert, es considerarà aprovat quan hagin transcorregut dos
mesos des de la seva presentació en el registre de l’òrgan
tutelar.
2. En el Reglament de règim interior constarà, entre d’altres
extrems, l’estructura del ple, el nombre i la forma d’elecció dels
membres del comitè executiu i, en general, les normes de
funcionament dels seus òrgans de govern, i l’organització i el
règim del personal al servei de la Cambra.
3. Els actes de l’administració tutelant que acordin l’aprovació
o la modificació dels reglament de règim interior de les cambres
seran publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Capítol V
Règim electoral
Article 16
Generalitats
1. El procediment electoral de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera es regirà pel
disposat a la Llei 3/1993, de 22 de gener, a la llei present i a les
normes que la desenvolupin.

2. Tendran dret electoral actiu i passiu a la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació les persones naturals i jurídiques
inscrites en el darrer cens aprovat per la corporació, d’acord
amb el reglament de règim interior respectiu, sempre que no es
trobin inhabilitades per algun dels casos que determini
incapacitat d’acord amb el previst a la legislació vigent.
Article 17
Electors
1. Les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres,
que exerceixin activitats comercials, industrials o navilieres en
el territori d’Eivissa i Formentera, en els termes a què es
refereix l’article 6 de la Llei 3/1993, tendran la consideració
d’electors de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació dins a la circumscripció de la qual comptin amb
establiments, domicili, delegacions o agències.
2. S’entendrà que una persona natural o jurídica exerceix una
activitat comercial, industrial o naviliera quan per aquesta raó
quedi subjecta a l’Impost d’Activitats Econòmiques o tribut que
el substitueixi.
3. Per ser elector en nom propi o en representació de persones
jurídiques es requeriran l’edat i la capacitat fixades a la
legislació electoral general vigent.
Article 18
Elegibles
1. Els candidats a formar part dels òrgans de govern de la
Cambra, a més de reunir els requisits necessaris per ser electors,
hauran de tenir la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de
la Comunitat Europea, dur com a mínim dos anys d’exercici en
l’activitat empresarial en els territoris de la Cambra i no estar en
descobert en el pagament del recurs cameral permanent.
Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates
d’acord amb el principi de reciprocitat, sempre que compleixin
la resta de requisits exigits en el paràgraf anterior.
2. Per ser elegible com a membre del ple, a més de les
condicions requerides a l’anterior punt 1, els candidats hauran
de reunir els requisits següents:
a) Formar part del cens de la Cambra.
b) Ser electors del grup o de la categoria corresponent.
c) Ser majors d’edat, si es tracta de persones físiques.
d) No ser empleats de la Cambra ni participar en obres o
concursos que aquesta hagi convocat en el moment de
presentar-se la candidatura ni en el de celebració de les
eleccions.
Article 19
El cens electoral
1. El cens electoral de la Cambra comprendrà la totalitat dels
electors, classificats per grups i per categories, en la forma en
què es determini reglamentàriament.
2. La revisió del cens serà anual i es durà a terme pel comitè
executiu, amb referència al dia primer de gener de cada any.
3. Els grups comprendran colAlectius d’electors subjectes passius
de l’Impost d’Activitats Econòmiques o tribut que el
substitueixi. Cada grup podrà subdividir-se en categories en
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atenció a la importància econòmica relativa dels diversos
sectors representats, d’acord amb el que s’estableixi en els
reglaments de règim interior respectius.
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4. La conselleria competent en matèria de comerç, mitjançant
convocatòria electoral, ha de determinar, a proposta de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera, els grups electorals en els quals s’estableixi la
representació mínima de vocals residents a Formentera, tenint
en compte la importància dels sectors representats.

presenti la seva candidatura per ser membre del ple, haurà de
renunciar a formar part de la junta electoral.
b) Dos representants de la comunitat autònoma, un dels
quals exercirà la funció de president, que seran designats pel
conseller competent en matèria de comerç.
c) Un secretari, que actuarà amb veu i sense vot, nomenat
pel conseller competent en matèria de comerç, entre funcionaris
de la conselleria esmentada. En qualsevol cas, la junta electoral
podrà recaptar l’assessorament en dret del secretari de la cambra
de la demarcació.

Article 20
Publicitat del cens

2. La Junta electoral tendrà l’àmbit territorial de les illes
d’Eivissa i Formentera.

1. Obert el procés electoral, la Cambra haurà d’exposar al públic
els censos electorals respectius, en la forma i el temps que es
determinin reglamentàriament.

3. Correspondran a la junta electoral, sense perjudici d’altres
funcions que se li puguin encomanar reglamentàriament, les
següents:

2. Les reclamacions sobre la inclusió o l’exclusió de les
empreses en els grups i les categories corresponents podran
presentar-se des del moment en què s’iniciï l’exposició dels
censos al públic fins que acabi el termini establert a la
convocatòria d’eleccions, que no podrà excedir de dotze dies,
comptats a partir del moment en què finalitzi l’exhibició del
cens.

a) Dirigir i supervisar el procés electoral, garantint-ne
l’objectivitat i la transparència.
b) Resoldre les queixes i les reclamacions que se li adrecin
en matèria de procediment electoral.
c) Aprovar els models d’actes de constitució de les meses
electorals, d’escrutini general i de proclamació d’electes.
d) Cursar totes les instruccions que estimi pertinents a les
meses electorals.
e) Unificar els criteris interpretatius que sobre matèria
electoral poguessin sorgir durant algun procés.
f) Cursar les instruccions necessàries en ordre a la presa de
possessió dels membres electes i a la constitució del nou ple.
g) Supervisar l’actuació dels òrgans de govern de la cambra
en funcions; també podrà adoptar tots els acords que estimi
oportuns per garantir l’objectivitat i la transparència de les
decisions d’aquests òrgans, des de la convocatòria de les
eleccions fins a l’acabament del procés electoral, en la mesura
en què poguessin afectar l’actuació dels nous òrgans de govern
electes.
h) Facilitar el cens electoral del seu grup i de la seva
categoria als candidats proclamats, així com a aquelles
organitzacions empresarials legalment constituïdes i inscrites en
qualsevol dels registres administratius de les illes d’Eivissa i
Formentera, en aquells grups i en aquelles categories en què
acreditin la proclamació de candidats pertanyents a
l’organització; sempre amb sotmetiment a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
i) Verificar el resultat final de les votacions i procedir a la
proclamació final dels candidats electes.

3. Correspon al comitè executiu de la Cambra resoldre les
reclamacions a què fa referència l’apartat anterior, en els
terminis que reglamentàriament es determinin, sense excedir en
cap cas dels vint dies següents a l’acabament del període de
presentació de reclamacions.
Article 21
Convocatòria d’eleccions
1. Correspondrà al conseller competent en matèria de comerç
convocar les eleccions per a la renovació dels membres dels
plens de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i
es farà amb la consulta prèvia a la mateixa cambra.
2. Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les
Illes Balears amb una antelació mínima de quaranta dies sobre
la data de les eleccions.
3. A la convocatòria es farà constar la seu de la junta electoral,
els dies i les hores de celebració de les eleccions, el nombre de
colAlegis electorals, la seu de cadascun, així com els terminis per
a l’exercici del vot per correu i els models de documents per al
vot per correu.
4. Les eleccions de cada grup i categoria se celebraran en un sol
dia i, quan s’estableixin diversos colAlegis electorals,
simultàniament a tots.
Article 22
Junta electoral
1. Un cop publicada la convocatòria de les eleccions, es
constituirà la junta electoral en els terminis que es fixin
reglamentàriament. La junta electoral serà integrada per:
a) Tres representants dels electors de la Cambra, elegits per
sorteig públic entre una relació d’electors proposada pel ple de
la Cambra en nombre d’un per cada grup, en els terminis que es
fixin reglamentàriament. Si l’elecció requeia en un elector que

4. El mandat de la junta electoral es prolongarà, després de la
celebració de les eleccions, fins el moment en què es procedeixi
a la seva dissolució, que es fixarà reglamentàriament, i un cop
efectuada la presa de possessió dels càrrecs electes.
Article 23
Presentació i proclamació de candidatures
1. La publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears obre automàticament el període de presentació de
candidatures, que es presentarà per escrit davant la Secretaria de
la Cambra d’Eivissa i Formentera, en la forma en què es
determini reglamentàriament.
2. Correspon a la junta electoral, després de comprovar el
compliment dels requisits exigits per a la presentació de
candidatures, la proclamació dels candidats.
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3. La junta electoral reflectirà en una acta la proclamació dels
candidats i les incidències que hi hagués. Se’n trametrà una
còpia certificada a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
de les Illes Balears en el termini que es determini, i, a més, es
donarà publicitat del seu contingut mitjançant un anunci fixat en
el domicili de la Cambra i les seves delegacions, que es
publicarà, almenys, en un dels diaris de major circulació de la
circumscripció.
4. El termini, la forma i les condicions de presentació i
proclamació de les candidatures es determinaran
reglamentàriament.
Article 24
Vot per correu
Els electors que prevegin que a la data de les eleccions no
podran personar-se en els colAlegis electorals podran exercir el
seu dret al vot per correu, amb els requisits i els terminis que
s’estableixin reglamentàriament.
Article 25
Desenvolupament de les eleccions
Per via reglamentària s’establiran les disposicions
necessàries per al desenvolupament de les eleccions en allò
referent a meses electorals, fiscalització del procediment
electoral pels electors i candidats i totes les altres
circumstàncies necessàries sobre el procediment.
Article 26
Presa de possessió i eleccions de segon grau
1. Els membres electes del ple prendran possessió dels seus
càrrecs a la seu de la Cambra, dins del mes següent al de la seva
elecció, de la qual se’n retrà compte immediata a la direcció
general competent en matèria de comerç. Les persones naturals
prendran possessió del càrrec, les persones jurídiques, a través
d’un representant designat a tal efecte amb poder suficient.
2. Constituït el ple, procedirà a elegir el president i els membres
del comitè executiu, per votació nominal i secreta, d’acord amb
les normes del Reglament de règim interior.
Article 27
Funcionament dels òrgans de govern durant el període
electoral
1. Els òrgans de govern continuaran en funcions en l’exercici de
les seves atribucions, un cop convocades les eleccions, fins a la
constitució dels nous plens, amb les limitacions contingudes en
aquesta llei.
2. Els òrgans de govern de la Cambra hauran de facilitar el
normal desenvolupament del procés electoral i de formació i
constitució del nou ple, així com el traspàs de funcions i de
poders als nous òrgans de govern elegits, limitant la seva
actuació durant el període electoral al despatx ordinari dels
assumptes de la Cambra i abstenint-se d’adoptar, excepte en
casos d’urgència extrema que haurà de ser suficientment
acreditada i autoritzada per la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia de les Illes Balears, qualssevol altres acords.
3. El ple en funcions podrà exercir les atribucions següents:

a) Adoptar acords que impliquin endeutament de la
corporació.
b) Adoptar acords que suposin la integració, la participació
o la promoció en associacions, fundacions o societats civils o
mercantils, relacionades amb les seves funcions.
c) Aprovar la subscripció de convenis de colAlaboració amb
altres cambres, societats, administracions o institucions
públiques o privades, que duguin associats compromisos de
despesa, sempre que no estigués consignat pressupostàriament.
d) La declaració i la provisió de vacants en qualsevol dels
càrrecs dels òrgans de govern, secretari general i director gerent,
així com l’adopció d’acords relatius al personal de la Cambra,
quan no estiguessin prevists legalment.
e) L’aprovació dels projectes de pressuposts ordinari i
extraordinari i de les seves liquidacions, així com adoptar
acords sobre adquisició, alienació o disposició de béns mobles
i immobles.
4. El comitè executiu en funcions podrà:
a) Adoptar decisions que corresponguin al ple i que aquest
hagués delegat.
b) Adoptar acords en matèria de gestió econòmica,
d’adquisició, d’alienació o de disposició de béns, quan no
estiguessin prevists en els pressuposts.
c) Confeccionar i proposar al ple l’aprovació dels projectes
de pressuposts ordinaris i extraordinaris així com les seves
liquidacions.
5. Al president de la Cambra en funcions li correspondran les
funcions de representació ordinària de la corporació, així com
presidir les reunions dels seus òrgans de govern i en matèria
econòmica, la realització i l’expedició d’ordres de pagament i
cobrament, sempre que no comprometin l’actuació dels nous
òrgans de govern electes.
Article 28
Recursos
Contra els acords de la Cambra sobre reclamacions al cens
electoral i els de les juntes electorals es podrà interposar recurs
d’alçada davant el conseller competent en matèria de comerç.
Capítol VI
Règim econòmic i pressupostari
Article 29
Finançament i patrimoni
1. La Cambra d’Eivissa i Formentera disposarà com a patrimoni
inicial de la part proporcional i respectiva del que li
correspongui per la segregació de la Cambra de Mallorca.
El repartiment proporcional del patrimoni que s’haurà
d’assignar a la futura Cambra d’Eivissa i Formentera, es
desenvoluparà mitjançant ordre de la Conselleria de Comerç.
Aquesta ordre haurà de desenvolupar els principis següents:
a) L’administració tutelant procedirà a efectuar una
avaluació i una taxació actualitzades de tots els elements
integrants de l’actual patrimoni de la Cambra de Mallorca,
Eivissa i Formentera (actius i passius).
b) Sobre la quantitat del patrimoni net resultant s’aplicarà el
percentatge mitjà -prenent sempre la xifra sencera immediata
superior- obtingut amb el càlcul dels conceptes següents:
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- Total percentatge que representin les illes d’Eivissa i
Formentera respecte del total de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, de la
quota líquida dels imposts de Societats, IRPF i IAE; s’inclourà
en el càlcul la quota líquida corresponent a aquelles empreses
amb IAE a Eivissa o Formentera, i seu social -fiscal- fora de
l’àmbit territorial d’Eivissa i Formentera.
- Total percentatge que representin les illes d’Eivissa i
Formentera respecte del toral de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera en
relació amb el total de llicències d’activitats econòmiques.
Es prendrà com a referència per a l’esmentat càlcul el
percentatge mitjà -present sempre la xifra sencera immediata
superior- dels censos tributaris i fiscals de les darreres anualitats
anteriors a la liquidació.
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1. Estan obligades al pagament del recurs cameral permanent a
què es refereix l’article anterior, les persones físiques o
jurídiques, nacionals o estrangeres, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que, durant
la totalitat o part d’un exercici econòmic, hagin exercit les
activitats del comerç, la indústria, el turisme o la navegació que
hagin quedat subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques o
tribut que el substitueixi, que radiquin, exerceixin la seva
activitat o tenguin establiment, domicili o delegació a Eivissa o
Formentera.
2. La meritació de les exaccions que constitueixen el recurs
cameral permanent, així com la interrupció de la prescripció,
coincidiran amb els dels imposts als quals es refereixen,
respectivament.

c) El total patrimonial que s’assigni a la Cambra d’Eivissa
i Formentera necessàriament haurà d’estar integrat pels actuals
immobles seus d’ambdues delegacions insulars, atenent el
principi de localització territorial.
d) La liquidació i el repartiment patrimonial haurà
d’efectuar-se per la Conselleria de Comerç en el termini màxim
de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
e) A l’ordre on es determini la liquidació del patrimoni
s’haurà de fixar la data, la forma i els terminis en què es
produeixi la cessió de béns a la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera, que no podrà excedir en cap
cas dels dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta llei.
Aquesta cessió haurà de comprendre les quantitats meritades
i no abonades en els exercicis pendents de recaptació, a la futura
Cambra d’Eivissa i Formentera, Cambra d’Eivissa i Formentera.
Així mateix, s’haurà de fixar la forma i els terminis en què
s’hauran d’abonar les quantitats, sense que això pugui suposar
un desequilibri patrimonial greu en alguna de les dues cambres.

3. La recaptació i, en general, els altres extrems relatius al
recurs cameral permanent, es regiran d’acord amb el disposat a
la Llei 3/1993, de 22 de març.

2. Per al finançament de les seves activitats, la Cambra
disposarà dels ingressos següents:

3. La Cambra ha de sotmetre els pressuposts, ordinaris i
extraordinaris, les liquidacions i els comptes anuals a
l’aprovació de la conselleria competent en matèria de comerç.
Els comptes anuals, abans de ser presentats per a l’aprovació de
l’òrgan tutelar de l’administració autonòmica han de sotmetre’s
a un informe d’auditoria externa, que ha d’ajustar-se a
l’establert per la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de
comptes.

a) El rendiment dels conceptes integrats en el denominat
recurs cameral permanent, que regula el capítol III de la Llei
3/1993, de 22 de març.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que presti i, en general, per l’exercici de les seves
activitats.
c) Els recursos que les administracions públiques decideixin
destinar per sufragar el cost dels serveis públics administratius
o la gestió de programes que, si pertoca, els siguin encomanats,
i els derivats dels convenis de colAlaboració que puguin celebrar
amb la comunitat autònoma, el consell insular, els ajuntaments
o d’altres administracions.
d) Els productes, les rendes o els increments del seu
patrimoni.
e) Les aportacions voluntàries dels seus electors.
f) Les subvencions, els llegats i les donacions que poguessin
percebre.
g) Els procedents de les operacions de crèdit que realitzin.
h) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en
virtut de conveni o per qualsevol altre procediment,
conformement amb l’ordenament jurídic.
Article 30
Recurs cameral permanent. Obligació de pagament,
meritació i recaptació

Article 31
Règim pressupostari i comptes anuals
1. La Cambra ha d’elaborar, anualment, els pressuposts
ordinaris d’ingressos i despeses i, si pertoca, extraordinaris.
Correspon a la conselleria competent en matèria de comerç
establir les normes per a l’elaboració i la liquidació d’aquests
pressuposts, tenint en compte el percentatge màxim de
finançament i l’afectació dels rendiments del recàrrec cameral
permanent establert per la Llei 3/1993, de 22 de març.
2. La Cambra ha de formular els comptes anuals, que han
d’ajustar-se al Pla general de comptabilitat per a l’empresa amb
les adaptacions que s’estableixin reglamentàriament.

4. Sense perjudici de la fiscalització que correspongui al
Tribunal de Comptes respecte del Pla cameral de promoció de
les exportacions, l’òrgan tutelar ha de fiscalitzar les liquidacions
dels pressuposts i els comptes anuals, mitjançant el control de
les auditories externes esmentades a l’apartat 3, en la forma que
s’establirà reglamentàriament. L’òrgan tutelar pot obtenir, dels
auditors de comptes i de les societats d’auditoria, la informació
que sigui necessària per a l’exercici de les seves competències.
Així mateix, l’òrgan tutelar pot encarregar, excepcionalment i
motivadament, una auditoria externa relativa a una cambra
concreta.
5. La Cambra pot adquirir tota classe de béns i drets sota
qualsevol títol per causa de mort o inter vivos, ja sigui onerós o
gratuït, alienar-los o gravar-los. Per als actes de disposició
d’immobles i de valors mobiliaris, exceptuant-ne les operacions
de tresoreria, i per a les operacions de crèdit per quantia
superior al 10% dels ingressos nets per recurs cameral
permanent de l’exercici que correspongui, les cambres i el
Consell de Cambres han de tenir l’autorització prèvia de la
conselleria competent en matèria de comerç.
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Article 32
Comptabilitat
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera és obligada a dur un sistema comptable
que registri diàriament el moviment dels seus ingressos i de les
seves despeses i posi de manifest la composició i la valoració
del seu patrimoni. El sistema s’ajustarà als criteris que, si
pertoca, s’acordin en el Consell Superior de les Cambres de
Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya, amb la finalitat
d’unificar les regles de comptabilitat de totes les cambres de
comerç.
Reglamentàriament la conselleria competent en matèria de
comerç podrà establir els requisits d’aquest sistema comptable.
Article 33
Tutela
1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera està subjecta en l’exercici de la seva
activitat a la tutela de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, amb independència de la funció de tutela
que correspon a l’Administració de l’Estat sobre les activitats de
les cambres relatives al comerç exterior d’acord amb la
legislació bàsica.

davant la jurisdicció contenciosa administrativa, previ recurs
administratiu formulat davant la conselleria competent en
matèria de comerç.
2. Les liquidacions i d’altres actes relatius a la gestió i a la
recaptació del recurs cameral permanent seran susceptibles de
reclamació econòmica administrativa davant els tribunals
econòmics administratius, sense perjudici dels altres recursos
que procedeixin.
3. Les actuacions de la Cambra en altres àmbits i, singularment,
les de caràcter laboral, s’aclariran davant els jutjats i els
tribunals competents.
4. Els electors, en tot cas, podran formular queixes davant la
conselleria competent en matèria de comerç, en relació amb els
serveis mínims obligatoris gestionats per aquestes o amb la seva
activitat de caràcter administratiu.
5. Contra les resolucions de suspensió i dissolució dels òrgans
de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera dictades per la conselleria
competent en matèria de comerç, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició derogatòria

2. La funció de tutela comprèn l’exercici de les potestats
administratives d’autorització, d’aprovació, de fiscalització, de
resolució de recursos, de suspensió i de dissolució, segons
l’establert en aquesta llei i a l’article 22 de la Llei 3/1993, de 22
de març, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació.
3. Independentment de les facultats atribuïdes al Consell de
Govern sobre creació i concentració de cambres, les funcions de
tutela que corresponen a l’administració autonòmica,
s’exerciran per la conselleria competent en matèria de comerç.
Article 34
Suspensió i dissolució dels òrgans de govern
1. En el supòsit que es produeixin transgressions greus o
reiterades de l’ordenament jurídic vigent o en cas
d’impossibilitat de normal funcionament dels òrgans de govern
de la Cambra, la conselleria competent en matèria de comerç
podrà suspendre la seva activitat.
2. L’acord de suspensió determinarà el termini de durada que no
podrà excedir de tres mesos, així com l’òrgan que tendrà al seu
càrrec la gestió dels interessos de la Cambra durant aquest
període.
3. Si transcorregut el termini de suspensió subsisteixen les raons
que hi donaren lloc, la conselleria competent en matèria de
comerç acordarà, en el termini d’un mes, la dissolució dels
òrgans de govern de la Cambra i la convocatòria de noves
eleccions.

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, quedaran derogades totes
les normes d’igual o inferior rang que s’oposin al que s’hi
disposa.
Disposició final primera
En tot el que no es preveu en aquesta llei seran d’aplicació:
1. La Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació, en tot allò que no s’oposi ni
contradigui la llei present o les seves normes de
desenvolupament.
2. La legislació referent a l’estructura i al funcionament de les
administracions públiques quant que sigui conforme a la
naturalesa i a les funcions de les cambres.
3. En relació amb el procediment electoral, la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general en el que hi
resulti aplicable.
Disposició final segona
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la llei
present, el Consell de Govern de les Illes Balears redactarà i
presentarà davant el Parlament de les Illes Balears per a la seva
aprovació un projecte de llei general de les cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears i la normativa
de desenvolupament que fos necessària.
Disposició final tercera

Article 35
Reclamacions i recursos
1. Les resolucions i els acords de la Cambra dictats en l’exercici
de les seves funcions de naturalesa pública i administrativa, així
com les que afectin el seu règim electoral, seran recurribles

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera haurà de redactar i aprovar el seu
reglament de règim interior en el termini màxim de sis mesos,
comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor als trenta dies de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Atesos l’informe favorable de la Comissió Informativa de
Serveis, Interior, Urbanisme i Ordenació del Territori i els
informes que consten a l’expedient, se sotmet la proposta a
votació i s’aprova per unanimitat.
Eivissa, 22 de juliol del 2005.
La secretària.
Vistiplau, el president:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de setembre del 2005, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei
12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La Llei de camps de golf fa referència a l’article 4 que els
camps de golf es regaran amb aigua depurada, dessalinització
d’aigua de mar i de fonts, rius o torrents que aboquin
directament a la mar. Aquest aspecte es troba superat per altres
lleis i planejaments posteriors. Les DOT contemplen que les
prioritats d’usos de l’aigua han de ser els establerts en el PHIB,
el qual especifica prioritats en l’ús de l’aigua molt diferents a
les establertes a la Llei de camps de golf. Totes les normatives
sectorials obliguen al reg dels camps de golf amb aigües
depurades.
La Llei de directrius d’ordenació del territori (DOT) marca
també la necessitat d’elaborar un pla director sectorial de camps
de golf per ordenar aquesta oferta turística complementària en
criteris de màxim respecte al territori i al medi ambient. A més,
la Llei 2/2001, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’ordenació del territori, dóna als consells insulars la
competència per elaborar i aprovar els plans directors sectorials
de camps de golf, i són els consells els que han d’elaborar
aquest pla director sectorial.
La Llei de camps de golf dificulta una planificació
adequada, ja que la llei és molt permissiva i facilita molt la
presentació de projectes de camps de golf i la seva tramitació,
per la qual cosa els consells insulars plantegen dificultats per
evitar la proliferació dels camps de golf a les diverses illes. Fins
ara cap consell insular no ha aprovat el corresponent pla director
sectorial de camps de golf, i hi ha molts de projectes presentats
a cadascun dels consells en espera de la declaració d’interès
general.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
DEROGACIÓ DE LA LLEI 12/1988, DE 17 DE
NOVEMBRE, DE CAMPS DE GOLF
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de camps de golf actual es va aprovar fa 18 anys i el
seu objectiu normatiu és la potenciació dels camps de golf de les
Illes Balears com a mitjà per atreure un turisme hivernal i
ampliar l’oferta turística complementària.

Actualment hi ha molts de projectes previstos. A Mallorca,
si juntam tots els projectes en tràmit amb els que es troben en
construcció i els que ja estan en funcionament, podem arribar a
35 camps de golf. A Menorca i a Eivissa també han aparegut
diversos projectes.
Per aquest motiu es fa necessari derogar la Llei 22/1998, de
camps de golf, i permetre que siguin els consells insulars,
titulars de la competència d’ordenació territorial en el seu àmbit,
els que, mitjançant els oportuns plans directors adaptats a la
legislació territorial, fixin els criteris i les condicions per a la
implantació de camps de golf a cada illa.

Actualment, quasi 20 anys després, ens trobam que la llei no
està adaptada a la realitat de les Illes i està superada per la
legislació autonòmica posterior. La consciència de protecció
ambiental i la necessitat d’un nou model d’oferta turística
exigeix la regulació estricta dels camps de golf i una
planificació seriosa de les ubicacions i condicions més adients
per l’oferta de camps de golf.

És per això que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició de llei:

A més, resulta una llei obsoleta a causa de la legislació
aprovada posteriorment, la qual regula la ubicació i altres
aspectes referits als camps de golf: Llei d’espais naturals
protegits (LEN), directrius d’ordenació del territori (DOT) i el
Pla hidrològic de les Illes Balears (PHIB), etc.

Disposició transitòria primera

La LEN prohibeix la construcció de camps de golf a zones
ANEI, i les DOT a l’annex I (matriu d’ordenació del sòl rústic)
prohibeixen els camps de golf i la seva oferta complementària
a les zones d’ANNP (alt nivell de protecció), ANEI (àrees
naturals d’especial interès), APR (àrees de prevenció de riscs)
i APT (àrees de protecció territorial).

Article únic
Es deroga la Llei 12/1998, de 17 de novembre, de camps de
golf.

No es podran tramitar noves autoritzacions de camps de golf
mentre no s’hagi aprovat el Pla director de camps de golf del
seu àmbit insular.
Disposició transitòria segona
Els projectes de camps de golf que ja disposin de declaració
d’interès general podran completar la seva tramitació sense que
en cap cas això pugui suposar l’autorització d’instalAlacions
complementàries que suposin noves places turístiques.
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Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 12 d'agost del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

RGE núm. 5821/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (I). (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5822/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (II). (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5823/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
les places a les residències per a gent gran. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5976/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política general per a la depuració de
responsabilitats del Govern de les Illes Balears com a
conseqüència de sentències judicials. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
Palma, a 7 de setembre 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 PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la política general per a la depuració de
responsabilitats del Govern de les Illes Balears com a
conseqüència de sentències judicials.

Després de distintes sentències i vots particulars emesos pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en els quals es
consideren greus irregularitats i ilAlegalitats comeses a
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
a les seves empreses públiques, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, interpelAla el Govern sobre les
responsabilitats polítiques que s'han d'assumir en relació amb
aquestes.
Palma, a 1 d'agost del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5789/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'abonament nadó. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

RGE núm. 5824/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació de la comunitat autònoma per a la construcció de
residències. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5825/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
aportats pel ministeri. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5826/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proposta de noves concertacions d'aules d'educació infantil.
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5827/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
absentisme escolar al curs 2004-2005. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5828/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protocols d'absentisme escolar. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5832/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb majoristes de viatges. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5833/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de comunicació i promoció a internet. (Mesa de 7
de setembre del 2005).
RGE núm. 5834/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites al
portal turístic "illesbalears.es". (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5835/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
i comunicació en relació al programa Avanthotel. (Mesa de 7
de setembre del 2005).
RGE núm. 5836/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
d'execució del pla de desestacionalització. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5837/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
de promoció i comunicació a mercats turístics. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
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RGE núm. 5838/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5839/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'inversió de la Fundació Balears Sostenible. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5840/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
Balear de l'Aigua, l'Energia i el Litoral (IBAL). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5841/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Direcció
General del Canvi Climàtic. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5892/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències en el Pla sociosanitari. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5893/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper
institucional dels consells insulars. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5894/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
al nou hospital de Son Dureta. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5895/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes de
l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5896/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantificació de la construcció de l'Hospital d'Inca. (Mesa de
7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5897/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de l'Hospital de Menorca. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5898/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut de Porto Cristo. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5899/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut de Cala Major. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5900/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut d'Es Migjorn Gran. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5901/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut de Pere Garau. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
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RGE núm. 5902/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut de Sa Vileta. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5903/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut del carrer Aragó. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5904/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut d'Es Rafal Nou. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5905/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del centre de salut d'Es Molinar. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5906/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut d'Es Secar de la Real. (Mesa de 7
de setembre del 2005).
RGE núm. 5907/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut d'Establiments. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5908/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut de Son Serra. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5909/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut de Son Rapinya. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5910/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut d'Escola Graduada. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5911/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
de la unitat bàsica de salut de S'Indioteria. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5912/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del PAC de Can Picafort. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5913/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del PAC de Can Gelabert. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5914/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del PAC d'Eivissa Vila. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5915/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del PAC de Palmanova. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
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RGE núm. 5916/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del PAC de Felanitx. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5917/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció
del segon PAC d'Inca. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5918/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut de Marratxí. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5919/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PAC de la
platja de Muro. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5920/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5921/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
enviades a l'Hospital Son Llàtzer des de l'Hospital Son Dureta.
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5922/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
enviades a l'Hospital General des de l'Hospital Son Dureta.
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5923/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
llistes d'espera desviats. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5924/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
desviar pacients. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5925/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjà
alternatiu per a l'illa de Formentera. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5926/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut del Passeig Marítim d'Eivissa. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 5927/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut d'Eivissa. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5928/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
balear d'investigació del dolor d'esquena. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del Sr. Carretero. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5930/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de salut
bucodental. (Mesa de 7 de setembre del 2005).

RGE núm. 5967/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cimera de consellers de Salut o Sanitat. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 5968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
a escorxadors no legals. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
a granges d'aus i porcs. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis base
per quantificar els beneficis econòmics de l'equip ciclista "Illes
Balears". (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 5971/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
a l'equip ciclista "Illes Balears". (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6138/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a categoria laboral de Miquel Font Zaragoza. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6209/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret de temps lliure. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6219/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per a instalAlacions
juvenils municipals. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6220/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convenis signats amb el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6221/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte de llei de joventut. (Mesa de
7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6222/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte de llei de transferència de
joventut als consells insulars. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6223/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla Joventut 2005-2008. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6224/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a informes jurídics d'acord amb
l'expedient de contractació de l'Ib-salut. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
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RGE núm. 6225/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres escolars al terme municipal de
Llucmajor. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6226/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a trobades d'empresaris i professors.
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6227/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a promoció de l'FP. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6228/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a viatges del director general de
Joventut. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6229/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre de salut de Son Amonda (Inca).
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6230/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per a centres d'estades
diürnes. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6231/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desviament de Son Granada. (Mesa de
7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6240/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 61. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6241/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 59. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6242/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 58. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6243/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 56. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6244/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 54. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
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RGE núm. 6245/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 53. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6246/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 52. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6247/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 50. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6248/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu dels terrenys a expropiar pel nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, finca núm. 49. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6249/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de les tanques publicitàries de la Targeta Verda.
(Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6250/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de la publicitat de la Targeta Verda als mitjans
de comunicació escrits. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6296/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de valoració de la plaça de logopeda de l'Institut
Guillem Cifre de Colonya de Pollença. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 6297/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediment de dotació de la plaça de logopeda a l'Institut
Guillem Cifre de Colonya de Pollença. (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 6298/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
raons de la creació de la plaça de logopeda a l'Institut Guillem
Cifre de Colonya de Pollença. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6299/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6300/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6301/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències (I). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
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RGE núm. 6302/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències (II). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

RGE núm. 6315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
salvament de platges a Formentera (II). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

RGE núm. 6303/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències (III). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

RGE núm. 6316/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de Son Dureta. (Mesa de 7 de setembre del 2005).

RGE núm. 6304/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències (IV). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6305/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències (V). (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6306/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de
les administracions públiques (I). (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6307/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de
les administracions públiques (II). (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6308/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (I). (Mesa de 7 de setembre del
2005).

RGE núm. 6317/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de l'Hospital del Toro. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6318/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de Can Misses. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
Palma, a 7 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes famílies s'han beneficiat fins a dia d'avui dels
bonus-nadó? (Especificar per illes i per bessons o trigèmins).
Palma, a 21 de juliol del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 6309/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (II). (Mesa de 7 de setembre
del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 6310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (III). (Mesa de 7 de setembre
del 2005).
RGE núm. 6311/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
dels policies locals que cobren dels seus ajuntaments. (Mesa de
7 de setembre del 2005).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes a famílies s'han donat a través del programa
"A ca vostra" per atenció a gent gran?
Quina quantitat s'ha concedit a cada una d'elles?

RGE núm. 6312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data
d'incorporació dels policies locals que cobren dels seus
ajuntaments. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació
d'aules als cursos de formació de policies locals. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).

Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

RGE núm. 6314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
salvament de platges a Formentera (I). (Mesa de 7 de setembre
del 2005).

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.
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Quantes solAlicituds ha rebut la Conselleria de Presidència
i Esports per accedir a les ajudes del programa "A ca vostra"?
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina comissió ha anat la proposta de noves concertacions
d'aules d'educació infantil?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin serà el cost de les places a les residències per a gent
gran, tant les concertades com les lliures?
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'alumnes absentistes, desglossat per
centres, durant el curs 2004-2005?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat ha aportat la comunitat autònoma al conveni
amb el ministeri per tal de construir residències per a greus
discapacitats?
A què s'ha dedicat aquesta aportació?
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quins ajuntaments té signats la conselleria protocols
d'absentisme escolar?
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el destí dels fons aportats pel ministeri l'any
2003 per a la construcció de residències per a discapacitats?
Palma, a 27 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els convenis signats entre el Govern de les Illes
Balears i els operadors de viatges turístics durant l'any 2005?
Especificar quantia i objecte.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines campanyes de comunicació i promoció ha dut a
terme la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
a través d'internet l'any 2005?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions de promoció i comunicació dirigides als
mercats turístics ha realitzat el Govern de les Illes Balears des
del gener del 2005 fins ara? Especificar mercats, tipus de
promoció i quantia dedicada.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de visites rebudes pel portal turístic
"illesbalears.es"? Distribució temporal d'aquestes durant el 2004
i el 2005.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
A quins projectes s'ha donat suport amb els diners recaptats
a través de l'ecotaxa durant l'any 2005? Especificar projectes i
quantia de cada un.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
Quines actuacions de promoció i comunicació s'han fet en
relació al programa Avanthotel? Especificar tipus d'actuació,
quantia, mercats als quals s'han dirigit i empreses privades que
hagin participat d'aquestes actuacions.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
Quins projectes d'inversió està duent a terme la Fundació
Balears Sostenible? Especificar projectes i quanties.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nivell d'execució dels projectes del Pla de
desestacionalització del Govern de les Illes Balears a data
d'avui? Especificar per projectes.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
Quina és la data de creació de l'Institut Balear de l'Aigua,
l'Energia i el Litoral (IBAL)?
Qui conforma aquest institut?
Quin personal contractat des del juny del 2003?
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Quin tipus de contractació i retribució tenen?
Palma, a 25 de juliol del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
nou hospital de Son Dureta al solar de Son Espases?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quina és la data de creació de la Direcció General de Canvi
Climàtic?
Quin personal ha contractat des de la seva constitució fins a
data d'avui?
Quin tipus de contractació i retribució tenen?
Palma, a 25 de juliol del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre les reformes
necessàries al vell hospital de Son Dureta durant les obres del
nou Son Dureta de Son Espases?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Y)

A qui corresponen les competències en el Pla sociosanitari?

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.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quina quantificació econòmica en la construcció de
l'Hospital d'Inca suposarà la modificació motivada pel torrent
confrontant al solar?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin paper institucional tenen els consells insulars dins la
comissió especial del Govern interdepartamental en matèria
sociosanitària?

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de
l'Hospital de Menorca?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

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

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut de Porto Cristo?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut de Sa Vileta a Palma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Amb quina plantilla es comptarà?

AB)
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.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut de Cala Major-Sant Agustí?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut del carrer Aragó a Palma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Amb quina plantilla es comptarà?

AC)
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.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut d'Es Migjorn Gran a Menorca?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut d'Es Rafal Nou a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre l'ampliació del
centres de salut de Pere Garau a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà per a la seva ampliació?

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
centre de salut d'Es Molinar a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut de Son Rapinya a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut d'Es Secar de la Real a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut d'Escola Graduada a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut d'Establiments a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció i
posada en marxa de la unitat bàsica de salut de S'Indioteria a
Palma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Amb quina plantilla es comptarà?

AK)
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.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la
unitat bàsica de salut de Son Serra a Palma?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AO)
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.
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Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
punt d'atenció continuada de Can Picafort a Santa Margalida?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
punt d'atenció continuada de Felanitx?
Amb quina plantilla es comptarà?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
punt d'atenció continuada de Can Gelabert a Palma?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
segon punt d'atenció continuada d'Inca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del
punt d'atenció continuada d'Eivissa Vila a la nova ubicació de
la Colomina?
Amb quina plantilla comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions sobre l'ampliació del punt
d'atenció continuada de Palmanova?
Amb quina plantilla es comptarà?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es dotarà d'un metge més el centre de salut de
Marratxí?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina serà l'ampliació del punt d'atenció continuada de la
platja de Muro?
Se'l dotarà d'un metge més tot l'any?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions, recursos humans i plantilla
que té planificat la conselleria per al 2004, en obrir el centre de
salut mental infantil i juvenil nins a Manacor?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris s'han utilitzat per desviar pacients per a
revisions de ginecologia des de l'Hospital de Manacor a altres
centres sanitaris?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones enviades a l'Hospital Son
Llàtzer des de l'Hospital Son Dureta per al seu tractament durant
els mesos de setembre del 2003 a desembre del 2003?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones enviades a l'Hospital General
des de l'Hospital Son Dureta per al seu tractament durant els
mesos de setembre del 2003 a desembre del 2003?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa dotar l'illa de Formentera d'un altre mitjà
alternatiu o complementari a l'helicòpter, i que seria la llanxa
ambulància, indicada per a malalts agitats, menors que
presenten necessitat d'anar acompanyats, persones grans que
han de retornar a l'illa de Formentera i que no està indicat fer-ho
en vaixell de passatgers?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius pels quals tenen paralitzat el centre de
salut del Passeig Marítim d'Eivissa Vila?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
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.
Des de quan es desvien els malalts de llistes d'espera de
l'Hospital de Manacor a l'Hospital Son Llàtzer?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'actuacions i nombre de recursos
humans en la licitació arquitectònica, licitació d'obres,
inauguració i nombre de personal sanitari en el centre de salut
d'Eivissa que es pensa dur a terme al carrer 8 d'agost?
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Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Què ha costat al Govern de les Illes Balears la cimera de
consellers i conselleres de comunitats autònomes amb
l'exministra Ana Pastor realitzada el passat 27 de juliol?
Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els costos que origina per al 2004 la xarxa balear
d'investigació del dolor d'esquena a l'Ib-salut?

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.

BJ)

A quina partida pressupostària estan imputats?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius professionals pels quals el Sr.
Carretero fou cessat telefònicament el dia 25 de gener del 2004
després d'estar confirmat al seu càrrec fa tres mesos com a
gerent de Son Dureta?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quantes inspeccions s'han dut a terme per part de la Direcció
General de Consum en relació als escorxadors no legals a 30 de
juliol?
Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
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.
Quantes inspeccions s'han dut a terme per part de la Direcció
General de Consum en relació a les granges d'aus i porcs a 30
de juliol?
Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació a dia d'avui del Pla de salut bucodental
per a menors fins als 14 anys?
Palma, a 26 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
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.
En quins estudis es basa el conseller de Turisme per afirmar
que els beneficis per a la comunitat autònoma de l'equip ciclista
"Illes Balears" han estat de 20,8 milions d'euros?
Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Si és cert que els beneficis de l'equip ciclista "Illes Balears"
han estat de 20,8 milions d'euros, per quins motius la
Conselleria de Turisme ha retirat la subvenció destinada a
aquest equip?
Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la categoria laboral de Miquel Font Zaragoza, quin
tipus de feina fa per a la Conselleria de Comerç i Indústria, i
quins són el seu sou i el seu horari?
Palma, a 23 d'agost del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per a quan té prevista la consellera de Presidència i Esports
l'aprovació i la posterior publicació del decret de temps lliure i
la seva normativa de desenvolupament?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines subvencions s'han concedit d'acord amb la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears, convocada per resolució de la consellera de
Presidència i Esports d'11 de febrer del 2005 (BOIB núm. 28
EXT, de 18 de febrer del 2005)?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3897

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins convenis s'han signat el 2004 i el 2005 amb el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té prevista la consellera de Presidència i Esports la
presentació al Parlament de les Illes Balears del Projecte de llei
de joventut?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té prevista la consellera de Presidència i Esports la
presentació al Parlament de les Illes Balears del Projecte de llei
de transferència de les competències de joventut als consells
insulars?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previstes la consellera de Presidència i Esports
l'aprovació i la posada en marxa del Pla Joventut 2005-2008?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
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Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes jurídics ha elaborat Princewaterhouse
Jurídico y Fiscal SL, d'acord amb l'expedient de contractació
núm. CM 78/03 de l'Ib-salut?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la solAlicitud RGEP núm. 2447/05, referent a
planificació actualitzada de les construccions escolars d'obres a
realitzar al terme municipal de Llucmajor, se'ns informava de la
programació de dos nous colAlegis públics:
6 + 12 (2006-2007)
3 + 6 (2008-2011)

BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina programació de xerrades informatives té previst dur
a terme la Conselleria d'Educació i Cultura per tal de
promocionar la formació professional?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins viatges ha realitzat el director general de Joventut
durant el 2005?, (especificant-ne el motiu i les despeses
generades).
Quins viatges ha realitzat el director general de Joventut
durant el 2004?, (especificant-ne el motiu i les despeses
generades).
Quins viatges ha realitzat el director general de Joventut
durant el 2003?, (especificant-ne el motiu i les despeses
generades).
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

En quins dels nuclis urbans del terme de Llucmajor està
previst construir cada un d'aquests dos centres?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de trobades d'empresaris i professors
duites a terme per tal d'apropar el món educatiu i el món laboral,
efectuades el curs escolar 2004-2005?, amb indicació
d'assistents, lloc i data de la trobada.
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum que puguin
començar les obres del centre de salut de Son Amonda (Inca) i
amb quin termini d'execució?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quins motius la Conselleria de Presidència i Esports
només subvenciona una part dels centres d'estades diürnes als
ajuntaments de Marratxí, Campanet, Es Migjorn i Ferreries,
quan als altres dotze municipis subvenciona la totalitat del
projecte?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 58, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Per què es va fer el desviament de Son Granada a l'autopista
S'Arenal-Llucmajor?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 56, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 61, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 54, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
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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Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 59, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 53, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
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El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ha estat el cost de les tanques publicitàries sobre la
Targeta Verda instalAlades a cadascuna de les Illes Balears?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 52, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 50, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu s'ha valorat el metre quadrat dels terrenys a
expropiar com a conseqüència del projecte de nou accés a
l'aeroport d'Eivissa de la finca número 49, corresponent al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
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.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de les vuit pàgines de publicitat sobre
la Targeta Verda inserides als diversos mitjans de comunicació
escrits de les Illes Balears el mes de juliol del 2005?
(Especifiqueu el cost a cada mitjà).
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els criteris de valoració que s'han tingut en
compte per seleccionar el/els candidats en la provisió de la plaça
de logopeda a l'institut Guillem Cifre de Colonya de Pollença?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el procediment administratiu i de selecció
seguit per a la dotació de la plaça de logopeda a l'institut
Guillem Cifre de Colonya de Pollença?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
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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.
Quines raons han dut a la Conselleria d'Educació a la creació
de la plaça de logopeda a l'institut Guillem Cifre de Colonya de
Pollença?
Quina és la població escolar susceptible de beneficiar-se
d'aquest tipus de servei?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 d'agost
del 2005.
Palma, a 1 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de juliol
del 2005.
Palma, a 29 d'agost del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003 pel que fa a honoraris per
classes impartides, amb desglossament dels perceptors?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
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Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003 pel que fa a conferències
impartides, amb desglossament per perceptors?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003 pel que fa a despeses de
desplaçament abonats, amb desglossament per perceptors?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003 pel que fa a despeses
d'allotjament, amb desglossament per perceptors?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003 pel que fa a despeses de
manutenció, amb desglossament per perceptors?
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Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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 serveis de les administracions públiques, en aplicació
del Decret 8/2004, s'han inscrit al Registre d'Emergències amb
data anterior al 5 de maig del 2004?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
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 serveis de les administracions públiques, en aplicació
del Decret 8/2004, s'han inscrit al Registre d'Emergències amb
data posterior al o5 de maig del 2004?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones feren el curs de formació per a la redacció
del Pla de salvament de platges a Inca entre el 16 i el 26 de maig
del 2005?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes persones feren el curs de formació per a la redacció
del Pla de salvament de platges a Santa Eulària entre el 23 de
maig i el 3 de juny del 2005?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu no es fer cap curs de formació per a la
redacció del Pla de salvament de platges a Menorca?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
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 relació nominal per ajuntaments dels policies
locals que, treballant a la Conselleria d'Interior, cobren dels seus
respectius ajuntaments?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'incorporà a la Conselleria d'Interior cada un
dels policies locals que, treballant a la Conselleria d'Interior,
cobren dels seus respectius ajuntaments?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

DC)
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.
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DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la major ocupació per aula als cursos de
formació dels nous policies locals?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
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.
És cert que la subvenció per al Pla de salvament de platges
per a l'illa de Formentera ha sofert una reducció econòmica del
500% l'any 2004?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
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.
Plantilla orgànica de l'Hospital del Toro a 1 de gener del
2005 i plantilla real a la mateixa data, especificant categories
professionals i nombre de professionals per cada una.
Palma, a 5 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
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.
Plantilla orgànica de Can Misses a 1 de gener del 2005 i
plantilla real a la mateixa data, especificant categories
professionals i nombre de professionals per cada una.
Palma, a 5 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

DI)
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.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

No pot evitar mentir el conseller d'Interior en respondre les
preguntes que li han fet sobre la reducció econòmica del 500%
en el Pla de salvament de platges per a l'illa de Formentera, en
dir que ja estan contestades en un debat d'una interpelAlació?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
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.
Plantilla orgànica de Son Dureta a 1 de gener del 2005 i
plantilla real a la mateixa data, especificant categories
professionals i nombre de professionals per cada una.
Palma, a 5 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 5931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
del Govern amb l'associació ASINPROS (I), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 5932/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
del Govern amb l'associació ASINPROS (II), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6201/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a delegació del Govern per a la
cooperació al desenvolupament, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de setembre del
2005).
RGE núm. 6235/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a PRUG de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 7 de setembre del 2005).
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RGE núm. 6236/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a fondeig de vaixells a Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6237/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a aparcament de cotxes a Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
RGE núm. 6238/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a intervencions d'hemodinàmica cardíaca, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 7 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6239/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pacients derivats a la policlínica Nuestra Sra. del
Rosario, a contestar davant la Comissió de no permanent de
Salut. (Mesa de 7 de setembre del 2005).
Palma, a 7 de setembre 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.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Pot explicar la consellera de Presidència i Esports en base a
quin article de la Llei de cooperació, aprovada pel Parlament de
les Illes Balears, el Consell de Govern va aprovar el Decret
88/2005 i el Decret 89/2005?
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quan s'aprovarà el Pla rector d'ús i gestió (PRUG) de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera?

A)
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina quantitat pensa dedicar el Govern de les Illes Balears
al projecte de Bintaufa, dedicat a persones amb discapacitat
psíquica, de 41.600 m2, del pressupost per a l'associació
ASINPROS de 4.350.000 euros?
Palma, a 28 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Per quin motiu ha consentit el conseller de Medi Ambient
que aquest estiu els vaixells fondejassin de manera
indiscriminada dins l'àrea protegida de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Quines administracions i amb quina quantia participen a
l'execució del projecte de Bintaufa, dedicat a persones amb
discapacitat psíquica, de 41.600 m2, del pressupost per a
l'associació ASINPROS de 4.350.000 euros?
Palma, a 28 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
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Palma, a 7 de setembre del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per quin motiu ha consentit el conseller de Medi Ambient
que aquest estiu els cotxes aparcassin de manera indiscriminada
dins l'àrea protegida de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quina opinió mereixen a la consellera de Salut i Consum les
opinions del cap de cardiologia de l'Hospital de Son Dureta en
relació al concert per a les intervencions d'hemodinàmica
cardíaca entre l'Ib-salut i la Policlínica Nuestra Sra. del
Rosario?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Com valora la consellera de Salut i Consum l'augment del
144% del nombre de pacients desviats des de l'hospital públic
Can Misses a la policlínica privada Nuestra Sra. del Rosario?
Palma, a 2 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 de
Cultura, Educació i Esports.
D’ençà fa uns anys el fenomen de la conflictivitat escolar
ha començar a ser present als centres educatius de les Illes
Balears. En aquest sentit s’han pogut detectar situacions de
violència, assetjament escolar, etc., que no per ser aïllades són
menys preocupants.
Així, l’anterior administració educativa posà en marxa
diversos programes preventius per fer front a aquesta
problemàtica (programes socioeducatius, projectes d’intervenció
educativa, etc.).
En aquesta mateixa línia, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presentà esmenes als pressuposts de la comunitat
autònoma per a l’any 2005 a fi i a efecte que s’iniciessin noves
mesures adreçades a prevenir i a posar remei a aquesta situació
a partir de la participació dels ensenyants i dels pares i les mares
d’alumnes. Malgrat que el Partit Popular rebutgés les
esmentades esmenes, la Conselleria d’Educació va decidir crear
un “Observatori per a la convivència escolar”.
Des del PSM-Entesa Nacionalista denunciàrem al seu
moment que aquest observatori naixia llastrat per una excessiva
burocratització, per una manca de representació de la comunitat
educativa i per una excessiva presència de càrrecs de confiança
de diverses conselleries.
La composició de la Comissió d’Experts, que conjuntament
amb el Ple conformen l’estructura de l’observatori, reafirma
aquesta valoració inicial per mor que no s’ha tengut en compte,
per nomenar-hi els seus components, ni les associacions
d’ensenyants, ni els sindicats de mestres, ni les associacions de
mares i pares, ni tan sols la Universitat de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a observatori per a la convivència
escolar, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 7 de setembre del 2005).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret 57/2005, de 20 de maig, a fi de
donar major presència a la comunitat educativa en el Ple de
l’Observatori per a la convivència escolar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revocar els nomenaments fets per a la Comissió
d’Experts de l’Observatori per a la convivència escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a nomenar, per a la Comissió d’Experts de l’Observatori
per a la convivència escolar, a persones de reconegut prestigi en
aquest camp i membres d’associacions, centres i entitats que des
de fa temps treballen en la solució de la problemàtica de la
conflictivitat a les aules.
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Palma, a 27 de juliol del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
7 de setembre, conformement amb l'article 51 del Reglament de
la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual
se solAlicita la creació d'una comissió d'investigació sobre els
motius de l'increment del cost de les carreteres adjudicades pel
Govern de les Illes Balears respecte de les previsions inicials i
les excessives despeses financeres generades en algunes
d'aquestes obres; i acordà d'incloure aquest tema en l'ordre del
dia d'una propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les
preguntes escrites RGE núm. 247/04, 1593/05, 1594/05,
2105/05, 2224/05, 2226/05, 2359/05, 2360/05, 2625/052628/05 i 3986/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
7 de setembre, admeté a tràmit els escrits RGE núm. 5788/05 i
5799/05, presentats per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant els quals se solAlicita resposta oral
davant comissió per a les preguntes que es relacionen a
continuació:
- RGE núm. 247/04, relativa a creació de guarderia per a
l'agrupació d'empreses ASIMA (BOPIB núm. 27, de 30 de
gener del 2004), a la Comissió d'Assumptes Socials.
- RGE núm. 1593/05, relativa a personal d'ambulàncies, i
1594/05, relativa a serveis d'ambulàncies (BOPIB núm. 76, de
25 de febrer del 2005), a la Comissió no permanent de Salut.
- RGE núm. 2105/05, relativa a model de gestió per al futur
Hospital d'Inca (BOPIB núm. 78, d'11 de març del 2005), a la
Comissió no permanent de Salut.
- RGE núm. 2224/05, relativa a conveni amb la Generalitat
Valenciana, i 2226/05, relativa a programa de salut bucodental
(BOPIB núm. 79, de 18 de març del 2005), a la Comissió no
permanent de Salut.
- RGE núm. 2359/05, relativa a informe del restaurant
Mcdonald's, RGE núm. 2360/05, relativa a policia sanitària
mortuòria, RGE núm. 2625/05, relativa a personal als CAD,
RGE núm. 2626/05, relativa a mitjana d'actuacions als CAD,
RGE núm. 2627/05, relativa a nombre d'usuaris als CAD, RGE
núm. 2628/05, relativa a prevenció de la SIDA (BOPIB núm.
80, d'1 d'abril del 2005), a la Comissió no permanent de Salut.
- RGE núm. 3986/05, relativa a centre de tecnificació esportiva
de Calvià (BOPIB núm. 86, de 13 de maig del 2005), a la
Comissió d'Economia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

SolAlicitud de creació d'una comissió d'investigació sobre
els motius de l'increment del cost de les carreteres adjudicades
pel Govern de les Illes Balears respecte de les previsions
inicials i les excessives despeses financeres generades en
algunes d'aquestes obres (RGE núm. 5818/05).

Ordre de Publicació
C)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 5525/05 a 5532/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
7 de setembre, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 5820/05,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
següents, publicades totes al BOPIB núm. 98, de 29 de juliol
d'enguany:
- RGE núm. 5525/05, relativa a acords dels ajuntaments (I).
- RGE núm. 5526/05, relativa a pla de transports.
- RGE núm. 5527/05, relativa a acords dels ajuntaments (II).
- RGE núm. 5528/05, relativa a soterrament de les vies del tren
d'Inca.
- RGE núm. 5529/05, relativa a acords dels ajuntaments (I).
- RGE núm. 5530/05, relativa a pla de transports.
- RGE núm. 5531/05, relativa a acords dels ajuntaments (II).
- RGE núm. 5532/05, relativa a soterrament de les vies del tren
d'Inca.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 5305/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
7 de setembre, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 6290/05,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita la retirada
de l'escrit esmentat en el qual solAlicitava la tramitació com a
preguntes orals davant comissió per a diverses preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita (publicat al BOPIB núm. 96, de 15
de juliol d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2431/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
7 de setembre, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 6319/05,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a reafirmació de l'autonomia de les Illes Balears enfront
de l'anomenada comunitat nacional catalana, publicada al
BOPIB núm. 80, d'1 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3907

3908

BOPIB núm. 100 - 9 de setembre del 2005

BOPIB núm. 100 - 9 de setembre del 2005

3909

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

