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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març del 2006, s'aprovà la Llei d'educació i
formació permanents de persones adultes de les Illes Balears.
Palma, a 29 de març del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PERMANENTS DE
PERSONES ADULTES DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’article 15.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
competència de desenvolupament legislatiu i executiu de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats, d’acord amb el dret a l’educació que
tots els ciutadans tenen, segons l’establert a l’article 27 de la
Constitució Espanyola i a les lleis orgàniques que el
desenvolupen.
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, estableix, a l’article 2, que un dels
principis bàsics del sistema educatiu és el de l’educació
permanent i determina com a compromís del sistema la
necessitat de “facilitar a les persones adultes llur incorporació
als diferents ensenyaments”.
La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació, estableix a l’article 7.6 que “el sistema educatiu
garantirà que les persones adultes puguin adquirir, actualitzar,
completar o ampliar llurs coneixements i aptituds per al
desenvolupament personal i professional”. Endemés, la Llei
dedica el títol III a l’educació de les persones adultes i
especifica a l’article 52.1 que les administracions educatives
colAlaboraran amb la resta d’administracions públiques amb
competències en la formació de persones adultes i , en especial,
amb l’administració laboral.
També s’especifica a l’apartat tercer del mateix article de la
mencionada llei, que en l’àmbit dels ensenyaments per a les
persones adultes, les administracions públiques atendran
preferentment aquelles persones que, per diferents raons, no
hagin pogut completar l’ensenyament bàsic.
Donada aquesta necessitat i seguit el tràmit d’informació
pública, aquesta llei s’ha redactada d’acord amb l’informe del
Consell Escolar de les Illes Balears aprovat per unanimitat dia
3 de juny del 2005.

La UNESCO, en l’Informe de la Comissió Internacional
sobre l’Educació per al segle XXI (1996), refermava l’educació
com a instrument indispensable ”perquè la humanitat pugui
progressar vers els seus ideals de pau, llibertat i justícia social”,
i presentava l’educació al llarg de tota la vida com una de les
claus d’accés al segle XXI.
El concepte i la necessitat d’educació al llarg de tota la vida
són definits a la Cinquena conferència internacional d’educació
de les persones adultes d’Hamburg del 1997, que la
conceptualitza com a conseqüència d’una ciutadania activa i
una condició per a la participació en societat. És un concepte
totalment útil per fomentar el desenvolupament ecològicament
sostenible; per promoure la democràcia, la justícia i la igualtat
entre dones i homes; per al desenvolupament científic,
econòmic i social; per construir un món on els conflictes
violents siguin substituïts pel diàleg; per assolir una cultura de
pau basada en la justícia.
En el Consell Europeu celebrat a Lisboa el març del 2000,
es va establir la necessitat de l’aprenentatge al llarg de tota la
vida com una garantia per a l’adequat desenvolupament d’una
societat i economia basades en el coneixement. Es va proposar
als estats membres, al Consell i a la Comissió Europea, en llurs
àmbits de competència, el foment d’estratègies coherents i
mesures pràctiques per a l’aprenentatge permanent per a tots.
Aquest aprenentatge s’ha d’oferir a Europa en les mateixes
condicions d’igualtat a tots els seus ciutadans perquè aquests
puguin participar activament en la seva construcció i en les
transformacions polítiques, socials i econòmiques que això
implica. La Unió Europea es va donar un termini de deu anys
per convertir-se en l’economia del coneixement més
competitiva i dinàmica del món, capaç d’un creixement
econòmic sostenible amb més i millors llocs de treball i una
major cohesió social. L’aprenentatge permanent és un element
central d’aquesta estratègia, fonamental no només per a la
competitivitat i l’ocupació, sinó també per a la inclusió social,
la ciutadania activa i el desenvolupament personal.
El text aprovat pel Fòrum Mundial de l’Educació,
organitzat per la UNESCO a Dakar durant l’abril del 2000,
considera que l’educació és un dret humà fonamental i un mitjà
indispensable per participar en els sistemes econòmics i socials
del segle XXI. Inclou com un dels seus sis objectius l’accés
general de les persones adultes a una educació bàsica i
contínua.
Desprès d’adoptar la Comissió Europea, el 21 de novembre
del 2001, la Comunicació “Fer realitat un espai europeu de
l’aprenentatge permanent”, l’aprenentatge permanent s’ha
convertit en el principi guia de les polítiques d’educació i
formació. Aquest document demana la creació d’un espai
europeu de l’aprenentatge permanent, els objectius del qual són
capacitar els ciutadans perquè es puguin moure lliurament en
entorns d’aprenentatge, treball, regions i països diferents,
potenciant al màxim els seus coneixements i aptituds.
S’estableixen estratègies coherents i globals d’aprenentatge
permanent i prioritats d’actuació.
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El Consell de la Unió Europea va adoptar el juny del 2002
una resolució sobre l’aprenentatge permanent i va donar suport
a la Comunicació de la Comissió Europea de novembre del
2001.
III
L’educació permanent comprèn tant activitats destinades a
la formació personal, cívica i social de la persona com d’altres
orientades a l’ocupació, i té lloc en una varietat d’entorns dins
i fora dels sistemes d’educació i formació formals. És
necessari promoure l’adquisició de les capacitats bàsiques i
incrementar les oportunitats d’accedir a formes d’aprenentatge
innovadores i més flexibles.
La participació en la vida social, cultural, política i
econòmica de la població de les Illes Balears exigeix
desenvolupar aquells aspectes formatius que permetin
promoure entre les persones adultes una ciutadania activa, el
raonament crític, el comportament cívic, la participació
democràtica i la producció cultural i artística per transformar
reflexivament la realitat social i construir un projecte colAlectiu
de progrés.
La societat de les Illes Balears, tal com s’esdevé a les
societats del nostre entorn, es troba immersa en els canvis
continus que sacsegen el món actual. Fenòmens com la
revolució tecnològica, la globalització econòmica i cultural o
els canvis socioculturals accelerats són, entre d’altres, motiu de
variacions constants, que afecten tant els grups humans com les
persones a nivell individual, i poden contribuir a augmentar els
desequilibris socials si no es prenen mesures que ajudin a les
persones a adaptar-se a les situacions noves que es plantegen i
a ser capaces de donar resposta a les necessitats que, de manera
progressiva, van sorgint.
Part de la població adulta de les Illes Balears es troba
mancada de la formació bàsica i, conseqüentment, té moltes
dificultats per a l’accés a les vies de formació professional.
Ambdues coses augmenten els riscs de marginació econòmica
i social.
En el nostre cas, a aquests fets convé afegir la incidència
social, econòmica, cultural i d’altra naturalesa derivada de
l’increment de la mobilitat social en els darrers temps, en què
la realitat d’una immigració creixent, entre d’altres causes,
hauria de conduir necessàriament a l’adopció de les iniciatives
pertinents per tal de promoure la integració dels colAlectius
afectats.
L’entorn laboral de la societat de les Illes Balears, en el
context de la lliure mobilitat dels treballadors de la Unió
Europea, fa imprescindibles tant la necessitat d’una titulació
mínima per accedir-hi com la de la capacitat d’adaptació a les
demandes en canvi continu. Les empreses i els treballadors
necessiten adaptar-se a aquesta transformació econòmica i
tecnològica, la qual cosa implica que les persones que disposen
de feina també s’hagin d’actualitzar constantment. Per tant, és
imprescindible que la formació de les persones adultes doni una
resposta a aquestes necessitats laborals, per contribuir més
eficaçment al desenvolupament socioeconòmic i,
paralAlelament, al benestar de les persones.
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D’altra banda, el Govern de les Illes Balears té com un dels
seus objectius la promoció de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, i de la nostra cultura. En aquest sentit, és un deure
possibilitar a la població adulta, tant a la d’origen extern com
a l’autòctona, el coneixement del patrimoni lingüístic i cultural
propi com a element de cohesió social i d’enriquiment
personal.
El Govern de les Illes Balears, conscient de totes les
necessitats abans exposades, té la voluntat programàtica de
possibilitar l’accés a l’educació permanent de les persones
adultes, amb atenció especial a aquells colAlectius més
desafavorits, des de la convicció que els ciutadans han d’estar
formats per poder participar d’una manera crítica i responsable
a la societat de la qual són membres. L’educació serveix també
per aportar a la societat persones més formades i competents.
Assumides per la comunitat de les Illes Balears les
competències en matèria d’educació no universitària mitjançant
el Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs
de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
comunitat de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no
universitari, és convenient desenvolupar una llei que consolidi
i reguli les actuacions en matèria d’educació i formació de les
persones adultes de les Illes Balears amb la intenció d’afavorir
el seu aprenentatge permanent. Aquesta llei es fonamentarà en
els principis bàsics continguts a la Constitució Espanyola i a
l’Estatut d’Autonomia i tindrà el propòsit d’establir les bases
d’un sistema de qualitat per garantir que tothom pugui adquirir,
actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i
aptituds per al propi desenvolupament personal i professional.
Per això, les administracions públiques de les Illes Balears
hauran de colAlaborar perquè l’educació i la formació
permanents de les persones adultes tinguin com a prioritats:
a) Adquirir i actualitzar la seva formació bàsica i facilitar
l’accés als distints nivells del sistema educatiu.
b) Millorar la seva qualificació professional o adquirir una
preparació per a l’exercici d’altres professions.
c) Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida
social, cultural, política i econòmica.
En el marc de les actuacions regulades per aquesta llei es
considera que la formació bàsica i les diferents vies de
formació professional -la reglada, l’ocupacional i la contínuahan d’articular la seva organització tenint en compte les
necessitats, els interessos i el temps disponible de les persones
adultes. En aquest sentit s’entén que la formació de les
persones adultes ha de contribuir a donar resposta a situacions
socials específiques, a necessitats formatives del sistema
productiu i als processos de millora de la qualificació
professional i, en definitiva, a l’educació permanent. Així es
podrà garantir el desenvolupament cultural i econòmic tant de
les persones individualment considerades com dels grups
socials.
IV
La Llei, que recull en bona mesura la tasca que des de fa
temps desenvolupen a les Illes Balears en aquest camp diverses
institucions públiques i entitats privades, estableix el marc
general de l’educació i la formació de les persones adultes.
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El títol I assenyala les característiques generals de la
formació de persones adultes i regula l’àmbit d’aplicació, els
principis generals i els objectius de la Llei.
El títol II estableix els programes i les modalitats d’aquests
ensenyaments i posa les bases de l’ordenació i la programació
per a l’assoliment dels objectius que es proposen.
El títol III tracta de les persones a qui van dirigides les
actuacions contingudes en aquesta llei i la seva participació.
El títol IV delimita les competències de les administracions
públiques que hi intervenen i fixa fórmules per a l’acció
institucional coordinada y determina els òrgans i mecanismes
de participació i de coordinació que han d’intervenir en la
planificació i l’execució dels plans de formació de les persones
adultes. Correspondrà al Govern de les Illes Balears la
planificació i el desenvolupament de l’educació i la formació
permanents de les persones adultes en l’àmbit de la comunitat
autònoma. Es crea la Comissió d’Educació Permanent, com a
òrgan de coordinació general, i el Consell de l’Educació i la
Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears,
com a òrgan assessor, consultiu i de participació dels sectors
educatius, econòmics i socials.
El títol V regula la naturalesa i les pautes bàsiques dels
centres que han d’impartir ensenyaments adreçats a la població
adulta i es refereix al personal docent.
El títol VI està dedicat a la formació presencial i a distància,
amb la finalitat d’aconseguir una oferta més amplia i flexible,
adaptada a les diferents circumstàncies de les persones adultes
per facilitar a un major nombre de ciutadans l’accés a
l’educació i la formació permanents.
El títol VII es refereix a la qualitat i l’avaluació dels
programes d’actuació.
El títol VIII estableix les vies de finançament oportunes.
TÍTOL I
DE LES DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
De l’objecte
Aquesta llei té per objecte regular, garantir i promocionar
l’educació i la formació permanents de les persones adultes a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Del concepte
Als efectes d’aquesta llei s’entén com a educació permanent
de persones adultes el conjunt d’actuacions i processos
d’aprenentatge que, realitzats al llarg de tota la vida, tenen com
a finalitat oferir a les persones adultes residents a les Illes
Balears que han superat l’edat màxima d’escolarització
obligatòria, un cop esgotades totes les possibilitats de
permanència que permet la normativa vigent, l’accés a diferents
programes formatius que els permetin ampliar les seves
competències bàsiques, tècniques o professionals, i d’aquesta
forma millorar les condicions d’inserció i de promoció laboral,
l’accés als béns culturals i la capacitat per jutjar i participar

críticament i activament en la realitat social, cultural i
econòmica.
Article 3
De l’àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei es refereix a la totalitat de
les activitats educatives i formatives d’àmbit no universitari,
desenvolupades a les Illes Balears, que tinguin com a
destinataris les persones adultes, siguin promogudes per la
iniciativa pública, privada o mixta, i tinguin per finalitat
adquirir, actualitzar, completar o ampliar les seves capacitats i
els seus coneixements per al propi desenvolupament personal,
social o professional.
Article 4
Dels principis generals
Les actuacions en l’educació i la formació permanents de
persones adultes es desenvoluparan seguint els següents
principis:
a) La igualtat d’oportunitats en l’accés a un aprenentatge
permanent eficaç i de qualitat, amb especial atenció a les
persones i als colAlectius que, en funció de les seves
circumstàncies, tenguin més dificultats per accedir-hi.
b) La concepció de l’educació com un procés permanent que
s’estén al llarg de tota la vida.
c) La capacitat de transmetre valors que garanteixin la igualtat
de drets entre els sexes, que contribueixin a superar qualsevol
tipus de discriminació i d’exclusió, així com la pràctica de la
tolerància, la solidaritat i la valoració de la diversitat cultural.
d) La cooperació i la coordinació entre les institucions i les
entitats públiques i privades i les diferents administracions
públiques per elaborar polítiques educatives, d’inserció laboral
i de desenvolupament comunitari que fomentin la cohesió
social.
e) L’adaptació a les necessitats i demandes dels individus, la
societat i els canvis del món laboral.
f) La llibertat en l’elecció de diferents programes educatius i
formatius, fomentant la conciliació de la vida familiar i les
activitats laborals i socials.
g) La promoció de la llengua catalana i la cultura pròpies de les
Illes Balears.
h) L’ús de metodologies pedagògiques obertes i flexibles que
permetin la màxima adaptació a les característiques socials,
psicològiques i laborals de les persones adultes.
i) La gratuïtat dels ensenyaments que inclouen els
ensenyaments inicials i l’educació secundària de les persones
adultes, el perfeccionament de la formació inicial i de
l’ensenyament secundari per a adults.
j) L’especial atenció en els dissenys curriculars als aspectes de
convalidacions i a la inclusió de matèries optatives, amb la
finalitat que es puguin valorar al màxim els coneixements i les
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habilitats dels que ja disposen les persones adultes i facilitar la
permeabilitat entre els diferents nivells educatius.
Article 5
De la finalitat i els objectius de l’educació i la formació
permanents
1. La present llei té per finalitat garantir el dret que totes les
persones tenen a l’educació. L’educació i la formació de les
persones adultes han de servir per poder adquirir, actualitzar,
completar o ampliar les seves capacitats; per promoure l’accés
als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral; per
afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica;
i, a més, per possibilitar que les persones adultes puguin
participar activament en el disseny del seu propi procés
formatiu.
2. Són objectius d’aquesta llei:
a) Sensibilitzar l’opinió pública sobre el sentit i la necessitat de
l’educació al llarg de la vida.
b) Garantir a les persones adultes la possibilitat d’adquirir i
actualitzar, completar o ampliar una educació i una formació de
qualitat, fomentant la motivació i l’autonomia per a
l’aprenentatge permanent.
c) Promoure l’accés als distints nivells del sistema educatiu i
potenciar les modalitats d’educació presencial i a distància.
d) Garantir el funcionament d’una xarxa de centres públics que
asseguri l’accés a la formació bàsica, possibilitant la seva
gratuïtat i prioritzant les actuacions dirigides als colAlectius més
desfavorits; i a la formació professional específica orientada a
la població activa, amb unes condicions adequades quant a
infraestructures, professorat, personal d’administració i de
serveis, equipament, serveis i horaris.
e) Desenvolupar una àmplia oferta formativa en funció de les
necessitats i dels interessos de les persones adultes i establir un
sistema públic de recursos que garanteixi l’oportunitat
d’accedir i participar en els diferents nivells, graus i modalitats
de l’ensenyament.
f) Propiciar la igualtat d’oportunitats, mitjançant l’educació i la
formació permanents i el desenvolupament de polítiques
educatives actives contra la discriminació, l’exclusió, les
diferents manifestacions de desigualtats socials afavorint el
principi de ciutadania activa, la cohesió social i l’ocupació.
g) Facilitar i promoure el coneixement i l’ús de la llengua
catalana i la cultura pròpies de les Illes Balears i el respecte a
les seves característiques naturals i històriques, sense perjudici
de fomentar la tolerància i l’intercanvi amb altres cultures.
h) Fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació per al desenvolupament personal, social i
econòmic, i com a mitjà per facilitar els ensenyaments no
presencials, l’accés de les persones adultes a la formació i la
innovació en mètodes d’ensenyament-aprenentatge.

5103

i) Promoure mecanismes efectius de reconeixement, validació,
acreditació, certificació i registre dels coneixements o de les
experiències adquirides mitjançant aprenentatges no formals i
informals, establint mecanismes de coordinació i
complementarietat entre els diferents ensenyaments.
j) Fomentar i coordinar les actuacions públiques i privades en
matèria de formació de persones adultes a les Illes Balears amb
la voluntat de configurar un sistema d’orientació i educació
permanent coherent i de qualitat al servei dels ciutadans de
cadascuna de les Illes.
k) Promoure l’aprenentatge i l’ús de les llengües estrangeres
que, en el context social i laboral de les Illes Balears, siguin
més adients per a la participació en el marc de la Unió Europea.
l) Promoure una estructura modular de l’oferta formativa
adreçada a persones adultes per establir diferents opcions
formatives.
m) Afavorir hàbits i actituds que permetin viure el temps d’oci
de manera creativa i enriquidora.
n) Promoure la formació integral de les persones afavorint-ne
l’autoconeixement i les capacitats de comunicació, de creació
i d’aprofitament de l’oci a fi d’aconseguir el seu
desenvolupament personal.
o) Fomentar el desenvolupament d’actituds de ciutadania
activa, per a una participació crítica i responsable en la vida
social, econòmica, política i cultural.
p) Garantir la utilització de metodologies pedagògiques obertes
i flexibles que permetin la màxima adaptació dels
ensenyaments a les característiques específiques de les persones
adultes.
Article 6
De la llengua, la cultura i la societat de les Illes Balears
1. En el marc d’un món multicultural i d’un estat autonòmic, la
realitat cultural, lingüística i social de les Illes Balears, pel seu
abast i la seva dimensió, es tindran presents en el
desenvolupament i l’aplicació de la present llei.
2. Tindran la consideració d’actuacions prioritàries en aquest
camp aquelles que condueixen a promoure la preservació i el
desenvolupament de la llengua catalana i de la cultura pròpies
de les Illes Balears.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran
que les entitats i els centres dedicats a activitats educatives per
a persones adultes desenvolupin iniciatives i ensenyaments
relacionats amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
la cultura, l’economia i la societat de les Illes Balears.
4. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran
el coneixement de la nostra realitat lingüística i cultural.
5. Les administracions públiques de les Illes Balears facilitaran,
mitjançant diferents programes, el desenvolupament del sentit
de ciutadania entre la població adulta, amb la finalitat que
pugui participar activament i en igualtat d’oportunitats en
l’accés als serveis i béns culturals, econòmics i socials.
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Article 7
De la igualtat

Article 9
De les persones adultes

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

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

2. Les administracions públiques de les Illes Balears
prioritzaran la promoció, la integració i la inserció laboral i
social de les persones amb necessitats educatives especials i
dels colAlectius en situació de desigualtat, discriminació,
exclusió o marginació social i laboral.
3. Les administracions públiques, els centres i les actuacions
d’altres entitats que imparteixen educació i formació per a les
persones adultes garantiran que les persones adultes amb
discapacitat puguin accedir a itineraris que responguin a les
seves necessitats.

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

4. Es prioritzaran programes que facilitin la integració dels
immigrants, en especial en allò que faci referència a
l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana, com també
el coneixement dels trets bàsics de la nostra cultura.

b) Les persones que no han obtingut el títol de graduat en
educació secundària.

5. Així mateix tindran consideració de prioritaris els programes
adreçats a l’educació per a la igualtat de sexes i de prevenció
de la violència de gènere.
6. Es consideraran igualment prioritaris els programes que
promoguin la participació sociocultural, l’educació intercultural
i la superació de tot tipus de discriminacions.
7. També es garantirà que en els centres penitenciaris la
població reclusa pugui tenir accés a l’educació i a la formació.
Article 8
Del desenvolupament comunitari
Les administracions públiques de les Illes Balears:
1. Promouran dins els àmbits insular i local actuacions
vinculades a l’increment de les possibilitats d’aprenentatge i al
desenvolupament integral de les comunitats en tots els seus
àmbits.
2. Garantiran la participació de la seva xarxa pública de centres
d’educació de persones adultes en l’aplicació de les polítiques
de desenvolupament social, econòmic, cultural i educatiu en els
àmbits insular i local.
3. Promouran la realització de projectes de desenvolupament
comunitari amb les institucions i entitats en els àmbits insular
i local, mitjançant la subscripció de convenis i altres
instruments de colAlaboració.

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

c) Les persones en situació d’atur o amb dificultats per a la
seva inserció o reinserció laboral, així com aquelles que
estiguin subjectes a processos de reconversió o requalificació
laboral.
d) Les persones o els colAlectius necessitats d’una formació en
les noves tecnologies i en idiomes.
e) Les persones o els colAlectius amb dificultats d’accés a les
activitats educatives i formatives, amb necessitats educatives
especials, en situació de risc, exclusió o marginació, així com
els immigrants i les minories culturals. Es donarà prioritat
especial a les dones amb problemes familiars i socials.
TÍTOL II
DELS TIPUS D’ENSENYAMENTS I
DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Capítol I
De les característiques dels tipus d’ensenyaments
Article 10
Dels ensenyaments formals
1. Els ensenyaments formals comprenen tots els que
condueixen a titulació oficial no universitària.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears facilitaran
especialment el desenvolupament de l’ensenyament bàsic, dels
batxillerats i dels ensenyaments que condueixen a les diferents
titulacions de formació professional específica.
Es donarà especial prioritat a la població activa que
necessiti accedir a les diferents titulacions de formació
professional específica.
3. Els centres educatius autoritzats adequaran el
desenvolupament d’aquests ensenyaments a les característiques
de les persones adultes i validaran les capacitats adquirides
mitjançant ensenyaments no formals o aprenentatge informal,
d’acord amb els procediments que determini la conselleria
competent en matèria d’educació.
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4. Correspon a la conselleria competent en matèria d’educació
l’ordenació i l’avaluació dels ensenyaments que conduiran a
titulacions acadèmiques oficials, com també l’adaptació dels
seus currículums als interessos, les necessitats i les
disponibilitats de les persones adultes.
5. La conselleria competent en matèria d’educació fomentarà
el desenvolupament d’accions educatives que contemplin la
complementarietat de la formació professional específica amb
la formació bàsica.
La conselleria competent en matèria d’educació, juntament
amb la de Treball i Formació, establiran quins requisits bàsics
són recomanables per poder fer la formació professional
ocupacional i la contínua.
6. La conselleria competent en matèria d’educació establirà les
condicions per tal que la xarxa pública de centres d’educació
de persones adultes pugui realitzar acords de colAlaboració i
programes específics que afavoreixin el desenvolupament
d’ensenyaments parcials o complets de formació professional
específica, tant en la modalitat presencial com a distància, per
a la població activa.
Article 11
Dels ensenyaments no formals i de l’aprenentatge informal
1. Els ensenyaments no formals comprenen aquells que no
s’ajusten a les condicions que condueixen a una titulació i
s’orientaran, preferentment, a la preparació de proves lliures
establertes per a les persones adultes i proves d’accés a altres
ensenyaments. Igualment possibilitaran l’adquisició de les
capacitats, habilitats i actituds que permeten millorar les
capacitats d’accés al treball, d’adaptació a la societat de la
informació i del coneixement i de participació en els béns
culturals, així com l’exercici de la ciutadania activa i
l’aprenentatge permanent.
2. L’aprenentatge informal és el realitzat de forma autònoma
per les persones adultes d’acord amb les seves necessitats i els
seus interessos, o l’adquirit mitjançant la pròpia experiència a
diversos contextos socials i laborals, encara que de vegades
sense un caràcter intencional.
3. L’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears establirà els procediments per tal de reconèixer les
capacitats adquirides per les persones adultes mitjançant els
ensenyaments no formals, l’aprenentatge informal i
l’experiència social i laboral, en el cas que la persona adulta
requereixi la seva validació, com també la complementarietat
i la connexió amb els ensenyaments formals, per tal de facilitar
a les persones adultes, especialment a la població activa,
l’accés a l’aprenentatge i a la titulació. Amb aquesta finalitat,
implantarà les mesures adients que assegurin la validesa dels
procediments i de les acreditacions atorgades.
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Article 12
De la formació per a l’ocupació
1. La formació bàsica, seguint les directrius europees, és el
primer nivell de la formació professional. Per això alguns dels
seus continguts mínims s’han d’adquirir prèviament per poder
assolir la formació professional ocupacional i la contínua.
2. L’administració pública de la comunitat autònoma garantirà
la coordinació, mitjançant els departaments competents, entre
totes les institucions i entitats públiques i privades vinculades
a les polítiques d’ocupació, coordinació que s’ha de concretar
fins al nivell territorial de cada centre d’educació i formació de
persones adultes.
3. Les conselleries competents en matèria d’educació, treball i
formació, benestar social, salut i consum, promouran
programes de formació laboral que afavoreixin l’orientació, la
inserció, l’actualització i la promoció professional.
4. Les conselleries competents en matèria d’educació, treball i
formació, benestar social, salut i consum, han de potenciar una
estreta coordinació del professorat, els orientadors i els tècnics
a nivell territorial, amb la finalitat que la població mancada dels
coneixements mínims de la formació bàsica pugui rebre
l’orientació adient.
5. Les conselleries competents en matèria d’educació, treball i
formació, benestar social, salut i consum, oferiran cursos. El
disseny d’aquests es farà en funció dels interessos i les
demandes de la societat i de les persones adultes.
6. Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació promouran que la xarxa pública de centres d’educació
de persones adultes desenvolupi accions de formació i de
promoció de l’ocupació, especialment les relacionades amb
l’ocupació autònoma, la qualificació de desocupats i la inserció
laboral de colAlectius desafavorits. També promourà programes
per tal d’augmentar l’ús de les noves tecnologies de
comunicació, preferentment en el cas de zones rurals i
allunyades per tal de posar al seu abast diferents ofertes
educatives i culturals.
7. Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació han de potenciar que la població mancada dels
continguts mínims de la formació bàsica pugui rebre
l’orientació adient.
8. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
establirà els procediments, d’acord amb el desenvolupament
del marc normatiu en vigor, per tal que els ensenyaments de
l’àmbit de formació orientada a l’ocupació impartits en els
centres d’educació de persones adultes puguin ser validats de
cara als ensenyaments formals i als de formació professional
ocupacional.
9. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
promourà que la xarxa pública de centres d’educació de
persones adultes pugui establir convenis de colAlaboració amb
empreses i institucions, per a la formació bàsica i la formació
professional dels treballadors, mitjançant sistemes
d’ensenyaments parcials o complets, sigui pel sistema
presencial o a distància. En aquests casos s’establiran els
corresponents sistemes d’acreditació, que permetin el
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reconeixement de la formació que s’ha pogut adquirir
mitjançant els ensenyaments no formals, l’experiència o
l’aprenentatge informal.
10. Amb la finalitat que els centres d’educació de persones
adultes puguin acomplir amb les seves tasques de promoció
dels sistemes d’acreditació establerts i l’establiment de
metodologies didàctiques flexibles i personalitzades, la
conselleria competent en matèria d’educació s’assegurarà que
comptin amb els recursos adequats per realitzar la
indispensable funció orientadora.
Capítol II
Dels programes
Article 13
De les actuacions
Les línies programàtiques d’actuació seran les següents:
a) Els ensenyaments formals, amb atenció especial a la
formació bàsica orientada a garantir a totes les persones adultes
l’educació bàsica i alhora facilitar l’accés als diferents nivells
i modalitats del sistema educatiu, com també que puguin assolir
els continguts mínims previs a la formació ocupacional i a la
contínua.
b) La formació professional específica, orientada a la inserció
laboral o a l’obtenció d’un títol o acreditació professional.
c) Formació orientada al desenvolupament professional, que
faciliti la inserció, l’actualització i la promoció laboral i
empresarial i la preparació per a l’exercici d’altres professions.
d) Els ensenyaments no formals i els aprenentatges informals
acreditables, especialment els relacionats amb l’accés,
mitjançant proves, a ensenyaments formals o a titulacions
oficials.
e) La formació cultural, orientada a conèixer la nostra realitat
cultural i lingüística, en especial la llengua catalana, com també
les diferents manifestacions que suposin una aportació de la
creativitat al patrimoni universal.
f) Formació social, orientada a la inserció de les persones dins
la societat balear, al desenvolupament comunitari i a la cohesió
social.
g) Formació orientada a millorar la qualitat de vida, mitjançant
programes per potenciar l’autoconeixement, la capacitat
educadora, la salut, el consum responsable, la sensibilització
mediambiental, la prevenció de riscs laborals i el gaudi de l’oci
de manera creativa i enriquidora.

Article 14
De les modalitats dels programes
Els programes d’educació i formació de les persones adultes
es podran realitzar en les modalitats presencial i a distància.
Podran tenir caràcter formal, no formal i d’aprenentatges
informals, sempre d’acord amb les característiques del context
i de les opcions dels participants.
Article 15
Dels programes formatius
L’educació de les persones adultes es durà a terme
mitjançant els següents programes formatius:
a) Programes d’orientació per afavorir l’anàlisi del temps lliure
realment disponible, el reconeixement de les capacitats pròpies,
del nivell de formació que es té assolit i de les necessitats, i les
possibilitats dels itineraris formatius encaminats a la inserció
social, cultural, educativa o laboral.
b) Programes d’ensenyament per adquirir, actualitzar,
completar o ampliar l’educació bàsica i per facilitar l’obtenció
de titulacions que possibilitin l’accés al món laboral i als
diferents nivells educatius, destinats a l’educació secundària no
obligatòria, dedicats a la formació professional específica de
grau mitjà i superior, que facilitin l’accés als ensenyaments
propis de l’educació postobligatòria, l’accés a la universitat, i
l’obtenció de titulacions i acreditacions que possibilitin l’accés
al món laboral.
La formació bàsica i els batxillerats estaran també
dissenyats de manera que, realitzant part dels seus mòduls,
serveixin per preparar les proves d’accés a cicles formatius de
grau mitjà, superior i a la universitat.
c) Programes destinats als batxillerats i a la formació
professional. Aquests programes comptaran amb una oferta
específica i organitzada d’acord amb les característiques de les
persones adultes.
d) Formació adreçada a l’accés a la universitat de persones
majors de 25 anys, a partir de matèries comunes i optatives.
e) Formació adreçada a l’accés a cicles formatius de grau mitjà
i de grau superior.
f) Programes de formació ocupacional i contínua que facilitin
la inserció, l’actualització, la promoció laboral o l’adaptabilitat
als canvis del sistema productiu.
g) Programes per promoure el coneixement de la llengua
catalana i la cultura pròpies de les Illes Balears en tots els seus
aspectes.

h) Formació que faciliti l’accés a la universitat.
i) Formació específica adreçada al foment de la igualtat
d’oportunitats per a les dones.

h) Programes dirigits a impulsar el coneixement de la realitat de
l’Estat espanyol i de la Unió Europea, especialment de les
seves llengües i cultures.
i) Programes per ampliar l’ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
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j) Programes que afavoreixin la integració a la societat de les
persones discapacitades o amb necessitats educatives especials,
mitjançant la formació i el desenvolupament de les seves
habilitats socials i professionals.
k) Programes que afavoreixin la integració d’immigrants i de
persones en situació social desfavorida amb riscos d’exclusió
sociolaboral, a partir de la formació bàsica, lingüística i
cultural.
l) Programes específics d’integració social i laboral per a
dones, en especial per a les que han patit qualque mena de
maltractament.
m) Programes per promoure la millora de la salut i de la
qualitat de vida en tots els seus aspectes, la participació
sociocultural, la superació de tot tipus de discriminacions i la
igualtat d’oportunitats.
n) Programes que orientin i preparin per viure l’oci d’una
manera creativa.
o) Tots aquells que puguin contribuir de manera específica a
l’assoliment dels objectius assenyalats al títol I d’aquesta llei.
p) Programes que fomentin el coneixement del patrimoni
històric i artístic i la formació mediambiental.
q) Programes per promoure l’autoconeixement, la intelAligència
emocional i la capacitat educadora.
TÍTOL III
DE LA PARTICIPACIÓ
Article 16
De la participació
1. Les persones adultes han de ser partícips dels seus propis
processos d’aprenentatge. Aquesta participació, així com la
dels educadors, s’ha de fer efectiva en el procés educatiu.
2. Les administracions públiques promouran que les persones
adultes i el personal formador participin activament en el
govern, l’organització i la gestió dels centres autoritzats a
realitzar accions d’educació i formació permanents de persones
adultes. Per a tots els centres públics i privats sostinguts amb
fons públics, es regularà aquesta participació als consells
escolars de centre que tindran, com a mínim, les competències
que permeti la legislació per a tots els consells escolars de
centres. Així mateix es garantirà la participació equilibrada del
professorat, de l’alumnat i de les associacions empresarials,
socials o culturals més significatives del municipi.
3. Les persones adultes podran formar associacions per
fomentar la defensa del dret a l’educació i a la formació, la
participació en el desenvolupament de la normativa legal que
reguli les ofertes formatives, fomentar la seva pròpia formació
i participar en els centres, en les actuacions i en els processos
formatius d’acord amb les normes que s’estableixen.
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TÍTOL IV
DE L’ORGANITZACIÓ I LA COORDINACIÓ
Article 17
Dels òrgans competents
1. Les competències en matèria d’educació permanent
corresponen al Govern de les Illes Balears, mitjançant les
conselleries competents i els organismes específics
corresponents de la mateixa administració, que regularan
l’ordenació, la programació, el desenvolupament i l’avaluació
dels diferents programes formatius.
2. La conselleria competent en matèria d’educació del Govern
de les Illes Balears realitzarà l’ordenació curricular i
acadèmica, la inspecció i l’avaluació dels programes formatius
que condueixin a l’obtenció d’un títol acadèmic oficial i
coordinarà l’ordenació curricular i acadèmica, la inspecció i
l’avaluació dels programes formatius que suposin el
reconeixement parcial d’una part de la formació que condueixi
a l’obtenció d’un títol acadèmic oficial.
3. El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries
competents i els organismes específics corresponents, podrà
establir diplomes i disposar l’expedició de certificacions i/o
acreditacions amb relació a les diferents accions formatives
previstes.
4. Les administracions locals i les dels consells insulars, sense
perjudici del que s’indica a l’apartat 1 d’aquest article, podran
elaborar i desenvolupar plans territorials per a l’educació
permanent de les persones adultes del seu àmbit territorial
seguint sempre les directrius dictades pels òrgans de
coordinació general i d’assessorament que es creen als articles
18 i 19 d’aquesta llei.
Article 18
De la coordinació general
1. Per a les actuacions previstes en aquesta llei, el Govern de
les Illes Balears actuarà sota els principis del respecte a
l’autonomia, la coordinació i la colAlaboració i la
corresponsabilitat social.
2. Es crea la Comissió d’Educació i Formació Permanents, amb
l’objecte de coordinar i d’interrelacionar les actuacions que en
aquesta matèria hagin de dur a terme les diferents conselleries
del Govern de les Illes Balears.
3. Aquesta comissió serà presidida pel conseller competent en
matèria d’educació. Estarà formada pels directors generals de
les conselleries competents en educació, treball, serveis socials,
salut i consum, i per tots els que representin conselleries que
realitzen activitats de formació de persones adultes. Aquests
directors generals podran delegar en tècnics de les direccions
generals corresponents. Actuarà com a secretari una persona
adscrita a la direcció general que tengui la competència en
matèria d’educació i formació de persones adultes nomenada
pel conseller competent en matèria d’educació.
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4. Les funcions de la comissió seran:
a) Elaborar el programa general de l’educació i la formació de
les persones adultes de les Illes Balears que permeti crear plans
i programes de formació integrada a nivell territorial. El
programa general de l’educació i la formació de les persones
adultes de les Illes Balears ha d’ordenar globalment les
activitats a desenvolupar previstes en aquesta llei.
b) Proposar al Govern de les Illes Balears criteris per al
desenvolupament de les línies programàtiques definides en
aquesta llei, així com els projectes de formació que consideri
necessaris, derivats de l’anàlisi de les necessitats i demandes
dels diferents sectors.
c) Avaluar i garantir l’adequació de les actuacions derivades i
els resultats del programa general que duguin a terme tant
l’administració autonòmica com altres institucions o entitats
públiques o privades.
d) Coordinar els recursos pressupostaris que les
administracions públiques destinin a la formació de les
persones adultes i supervisar-ne l’execució, sens perjudici del
respecte a l’autonomia financera de les administracions
públiques competents.
e) Coordinar els plans territorials elaborats pels consells
insulars i les administracions locals amb el programa general de
l’educació i la formació de les persones adultes de les Illes
Balears.
f) Garantir la difusió de la informació dels diferents programes
i de les activitats de l’educació i la formació permanent de
persones adultes a les Illes Balears.
g) Qualsevol altra funció que el Govern de les Illes Balears li
atribueixi.
Article 19
De l’assessorament, la participació i la cooperació
1. Es crea el Consell de l’Educació i la Formació Permanents
de Persones Adultes de les Illes Balears com a òrgan assessor,
consultiu, de participació i cooperació entre les diferents
administracions públiques i els agents econòmics i socials més
representatius implicats en l’educació i la formació permanents
de les persones adultes.
2. El Consell de l’Educació i la Formació Permanents de
Persones Adultes de les Illes Balears serà presidit pel conseller
competent en matèria d’educació o persona de reconegut
prestigi en l’àmbit de l’educació de persones adultes nomenada
a tal efecte. La composició, l’estructura i el funcionament
d’aquest consell seran determinats reglamentàriament.
3. La composició del consell haurà de comptar amb la
presència de representants de les conselleries implicades en la
formació de persones adultes, dels consells insulars i de
l’administració municipal, un/a director/a de centre per cada
una de les Illes, de representants de les associacions d’educació
d’adults, de representants dels sindicats més representatius
d’educació, de representants dels sindicats més representatius
del món laboral, de representants de les associacions
d’empresaris més representatives, de persones de reconegut

prestigi en el món de l’educació d’adults, d’un representant del
Consell Escolar de les Illes Balears, i d’un representant de la
UIB. En tot cas la representativitat de la comunitat educativa no
podrà ser inferior al 50%.
4. Si les circumstàncies així ho aconsellen, es crearan
comissions insulars de l’esmentat consell, amb composició i
funcions idèntiques a l’àmbit de cada illa.
5. Les funcions del Consell de l’Educació i la Formació
Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, sens
perjudici de les competències que estableix la Llei de consells
escolars de les Illes Balears, seran les següents:
a) Assessorar i proposar mesures, iniciatives i actuacions
relatives als plans de formació de persones adultes a les
administracions corresponents.
b) Realitzar, fomentar i divulgar estudis sobre la situació de
l’educació i la formació permanents de persones adultes a les
Illes Balears.
c) Avaluar periòdicament el programa general de l’educació i
la formació de les persones adultes de les Illes Balears i emetre
informes i recomanacions sobre els resultats d’aquestes
avaluacions.
d) Ser informat de les disposicions normatives de caràcter
general que desenvolupin aquesta llei.
e) Informar les disposicions de caràcter general a què es
refereix l’article 17.
f) Qualssevol altres que li siguin assignades en les disposicions
que desenvolupin aquesta llei.
g) Aportar iniciatives per a l’elaboració dels plans de formació
de les persones adultes.
TÍTOL V
DELS CENTRES I EL PERSONAL DOCENT
Article 20
De les classes de centres
1. Els programes d’educació de persones adultes prevists a
l’articulat del capítol II del títol II de la present llei es podran
impartir en centres públics o privats autoritzats, específics o
ordinaris, la qual cosa no lleva que també determinats
programes es puguin dur a terme en institucions públiques o
privades, amb la deguda coordinació amb els esmentats centres.
2. Els centres d’educació i formació de persones adultes es
classifiquen en:
a) Centres específics d’educació de persones adultes, que són
els que estan exclusivament o prioritàriament destinats al
desenvolupament dels programes formatius previstos a
l’articulat del capítol 2 del títol II de la present llei.
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b) Centres públics específics d’educació de persones adultes,
que són els de titularitat del Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, dels consells insulars, de les entitats locals
i d’altres institucions públiques.
c) Centres privats específics d’educació de persones adultes,
que són els de titularitat de persones físiques o jurídiques
privades.
Article 21
De la creació i l’autorització de centres i ensenyaments
L’organització de l’educació i la formació de les persones
adultes al llarg de la vida ha de possibilitar una etapa
d’aprenentatge diferenciada que ha de tenir en compte les
característiques psicològiques i socials, i les necessitats i
possibilitats d’aprendre, i exigeix, alhora, una xarxa de centres
específics i/o ordinaris.
La conselleria competent en matèria d’educació, seguint
l’informe de la Comissió d’Educació Permanent, oït el Consell
de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes
i a partir d’un estudi de necessitats, planificarà el mapa i la
xarxa de centres públics d’educació de persones adultes de les
Illes Balears i, a més, regularà la creació, l’autorització, la
supressió, l’organització, el funcionament, la coordinació i
l’avaluació d’aquests centres. Els centres públics d’educació de
persones adultes hauran de ser creats per decret del Govern de
les Illes Balears. Els centres privats hauran de reunir les
mateixes condicions que els centres públics i ser autoritzats pel
Govern, mitjançant el procediment establert. L’estudi de
necessitats i el mapa de la xarxa de centres es posaran al dia
cada quatre anys.
L’esmentada xarxa garantirà la satisfacció de les necessitats
d’educació i formació de la població adulta, tindrà present la
realitat insular, comarcal, municipal i social d’aquesta
comunitat autònoma i dotarà de beques de transport els
colAlectius que les necessitin.
Article 22
Dels ensenyaments impartits
L’organització i la metodologia dels ensenyaments es
basaran en l’autoaprenentatge de forma progressiva, en funció
de les experiències, del temps lliure disponible per a la
formació, de les necessitats i dels interessos.
Els programes d’ensenyament que permetin adquirir i
actualitzar l’educació bàsica de persones adultes s’impartiran
exclusivament en centres i amb actuacions específiques per a
l’educació de persones adultes.
Els programes que facilitin l’obtenció de titulacions de
batxillerat i formació professional específica s’impartiran en
centres específics i en centres ordinaris, tots ells amb la prèvia
autorització de l’administració educativa.
La impartició en centres ordinaris permetrà la continuïtat i
la renovació de les experiències ja autoritzades i, en el cas que
disposin d’instalAlacions de formació professional que pel seu
cost no es poden duplicar en un territori determinat,
possibilitarà la seva participació com a actuacions de la xarxa
de centres públics.

5109

Els centres d’educació de persones adultes també podran
impartir aquells programes d’ensenyaments no formals i
informals contemplats en aquesta llei.
Els ensenyaments no formals, informals i el reconeixement
de l’experiència social i laboral donaran crèdits per a la
formació bàsica, els batxillerats i la formació professional
específica en les condicions que la conselleria competent en
matèria d’educació estableixi.
Els centres públics d’educació i formació de persones
adultes han d’estar disponibles per a les activitats d’educació
i formació de les diferents conselleries del Govern de les Illes
Balears, seguint els criteris que estableixi la Comissió
d’Educació i Formació Permanents. També han d’estar
disponibles per a les activitats formatives dels consells insulars
i dels ajuntaments, d’acord amb el que s’estableixi als
corresponents convenis i acords. A més a més, seran oberts a
l’entorn i disponibles per a les activitats d’animació
sociocultural de la comunitat.
Article 23
De la convergència d’actuacions
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
promourà la convergència de les actuacions de les entitats
privades i dels agents socials, respectant la seva autonomia,
amb les xarxes de serveis educatius i formatius a nivell
territorial. L’esmentada convergència serà obligada per a les
entitats públiques o privades sostingudes totalment o
parcialment amb fons públics, i voluntària, pel procediment que
reglamentàriament així es determini, per a les entitats privades
que es financin amb mitjans propis.
Article 24
Del personal docent i no docent
1. El personal formador que participi en l’educació i la
formació permanents de persones adultes posseirà la titulació
o la capacitació adient als ensenyaments que imparteixi i als
requisits establerts per l’administració pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. En el cas d’ensenyaments que
condueixin a titulacions acadèmiques o professionals, estaran
en possessió de les titulacions i dels requisits establerts per la
legislació estatal vigent per impartir aquests ensenyaments.
2. Els programes formatius que no condueixin a l’obtenció d’un
títol acadèmic oficial podran ser impartits per persones expertes
que acreditin la seva adequada capacitació en la forma que
reglamentàriament s’estableixi.
3. Els centres d’educació de persones adultes del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears comptaran amb la
plantilla de professors, orientadors i agents de
desenvolupament local que es determini i que, en tot cas, serà
suficient per portar a terme els programes educatius i exercir la
funció tutorial individualitzada, tot comptant amb els
especialistes necessaris per acomplir el que estableix l’article
9.2.e. d’aquesta llei.
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4. En els centres d’educació de persones adultes podrà haver
personal que no pertanyi a la plantilla del centre, contractat a
través de convenis amb institucions o entitats privades per
colAlaborar i cooperar en la impartició de programes formatius
específics. Aquesta figura es regularà reglamentàriament.
5. Igualment cada centre comptarà amb el personal no docent
necessari. La normativa que desenvolupi aquesta llei haurà de
definir les dotacions de personal no docent dels centres, amb
les habilitacions i els llocs de feina corresponents, seguint
criteris similars als dels centres d’educació ordinaris.
Article 25
De la formació del professorat
1. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
facilitarà el desenvolupament de plans de formació adreçats al
personal docent que li permetin adaptar, actualitzar i mantenir
la seva qualificació professional. Els esmentats plans tendran
present la singularitat i l’especificitat de l’educació i la
formació permanents de persones adultes i contemplaran la
formació inicial i la continua, presencial i a distància.
2. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
regularà la complementarietat i l’acreditació dels aprenentatges
obtinguts pel personal formador en distints contextos formals,
no formals o informals, en les seves diferents modalitats.
3. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears i altres
institucions universitàries, desenvoluparà accions orientades a
l’especialització del personal formador d’educació i formació
permanents de persones adultes.
4. La conselleria competent en matèria d’educació promourà
l’elaboració de materials didàctics adequats per dinamitzar i
fomentar el coneixement de les innovacions existents en la
didàctica de les persones adultes.
5. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
preveurà actuacions perquè es valori com a mèrit del
professorat dels centres d’ensenyament d’adults el fet
d’acreditar cursos de formació específica en formació de
persones adultes.
TÍTOL VI
DE L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ NO
PRESENCIALS
Article 26
De l’educació i la formació no presencials
1. L’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears prestarà especial atenció al desenvolupament de
l’educació i la formació permanents de persones adultes en la
modalitat no presencial, per tal d’evitar que la llunyania
geogràfica, la insularitat o les diverses circumstàncies
personals, socials i laborals dificultin la igualtat d’oportunitats
en l’accés a la formació. Conseqüentment, es potenciarà que els
centres públics desenvolupin programes d’educació i formació
no presencials i s’afavorirà l’actuació de centres especialitzats.
En el compliment d’aquest objectiu es potenciarà la intervenció
dels serveis que tinguin responsabilitat en la implantació de les

tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes
Balears.
2. L’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears fomentarà una oferta d’educació i formació en la
modalitat no presencial, adaptada a les característiques i als
interessos de les persones adultes i encaminada a facilitar
l’accés als ensenyaments no universitaris, com ara les
titulacions de l’ensenyament bàsic, de formació professional
específica i de batxillerat, i aquelles no formals relacionades en
la present llei.
3. Els ensenyaments d’idiomes, en la modalitat a distància,
s’impartiran preferentment en les escoles oficials d’idiomes;
excepcionalment podran autoritzar-se en centres específics
d’educació de persones adultes.
4. Les administracions públiques de les Illes Balears elaboraran
plans, en els quals es podrà tenir present la colAlaboració social,
que permetran la dotació de mitjans econòmics, humans i
tècnics necessaris per al desenvolupament d’aquests
ensenyaments a través dels centres autoritzats. Aquests hauran
de facilitar l’adquisició de les capacitats bàsiques i
d’autoaprenentatge que afavoreixin l’aprenentatge permanent,
com també la generalització i l’ús educatiu de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.
TÍTOL VII
DE LA QUALITAT I L’AVALUACIÓ
Article 27
De la qualitat del sistema
La qualitat en els programes d’educació i formació
permanents és un principi bàsic de l’educació i la formació
permanents de les Illes Balears. El programa general de
l’educació i la formació de les persones adultes de les Illes
Balears s’elaborarà sota aquesta premissa.
Per millorar la qualitat dels programes, l’administració
fomentarà i impulsarà projectes d’innovació i investigació en
el camp de l’educació permanent i incorporarà els resultats al
desenvolupament dels seus programes.
Article 28
De l’avaluació
Les conselleries competents en matèria d’educació i
formació establiran els criteris per a l’elaboració d’un pla de
supervisió i d’avaluació que permeti la millora constant de la
qualitat del sistema d’educació i formació permanents de
persones adultes en tots els seus aspectes. En aquest pla es
contemplarà una avaluació periòdica del grau de compliment
de la present llei. El programa general de l’educació i la
formació de les persones adultes de les Illes Balears establirà
els seus propis mecanismes d’avaluació.
L’avaluació s’estendrà a tot l’àmbit educatiu regulat en
aquesta llei i s’aplicarà sobre els processos d’aprenentatge dels
alumnes, els processos educatius, l’activitat del professorat, els
centres docents, la inspecció educativa i la pròpia administració
educativa, participant en aquestes activitats de l’avaluació tots
els sectors interessats.
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TÍTOL VIII
DEL FINANÇAMENT
Article 29
Del finançament
1. L’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb la colAlaboració de les altres administracions
públiques i d’entitats privades, independentment que aquesta es
faci efectiva, garantirà el finançament per a la consecució dels
fins, principis i objectius prevists en aquesta llei, com també
l’eficàcia del desenvolupament de les seves línies
programàtiques i actuacions específiques. Per això, dotarà tots
els centres sostinguts amb fons públics i els programes dels
recursos humans i materials necessaris per a l’assoliment dels
objectius prevists a la present llei.
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Disposició addicional segona
El Govern de les Illes Balears fixarà com a condició
imprescindible per a l’accés a les ajudes o subvencions
previstes als diferents convenis de colAlaboració amb altres
administracions públiques i agents colAlaboradors el
compliment d’uns requisits mínims en matèria de condicions
laborals.
Disposició addicional tercera
La conselleria competent en matèria d’educació establirà
reglamentàriament la composició i les funcions de les
comissions insulars del Consell de l’Educació i la Formació de
les Persones Adultes.
Disposició addicional quarta

2. El finançament de l’educació i la formació permanents de
persones adultes es realitzarà mitjançant:
a) Els crèdits consignats en la Llei de pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Els crèdits consignats en els pressuposts de les entitats
públiques que tinguin al seu càrrec programes d’educació i
formació de persones adultes.

La conselleria competent en matèria d’educació establirà
reglamentàriament l’organització i la càrrega horària dels
programes de formació bàsica equivalents a educació primària,
educació secundària obligatòria, batxillerat, formació
professional, així com els de la formació adreçada a l’accés als
cicles formatius i a l’accés a la universitat de persones majors
de 25 anys.
Disposició addicional cinquena

c) Els fons de procedència estatal, europea o d’organismes
internacionals amb aquesta finalitat.
d) Els fons de procedència privada amb aquesta finalitat.
e) Les aportacions provinents de donacions o llegats atorgats
amb aquesta finalitat.
f) Les aportacions derivades de l’ús dels serveis i de les
instalAlacions dels centres.

La conselleria competent en matèria d’educació establirà els
mecanismes per a la detecció i l’actualització periòdica de les
necessitats formatives de la població de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang
s’oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera

Article 30
De la contribució del Govern
1. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir en les
despeses de les corporacions locals i/o dels consells insulars
per atendre els programes formatius que s’assenyalen a l’article
10 de la Llei, sempre que el personal contractat per la
corporació formi part de l’equip pedagògic del centre o dels
centres de la circumscripció territorial corresponent. També
podrà contribuir en el cas de les entitats d’iniciativa social. En
ambdós casos, aquesta cooperació haurà de ser reflectida en un
conveni.
2. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir al
manteniment de les despeses originades pel desenvolupament
dels programes formatius que s’assenyalen a l’article 10
d’aquesta llei desenvolupats per entitats públiques i privades
sense afany de lucre.
Disposició addicional primera
Els centres que desenvolupin programes d’educació
permanent hauran de complir els requisits mínims establerts pel
Govern de les Illes Balears.

S’autoritza la conselleria competent en matèria d’educació
a dictar les normes adequades per a l’execució, l’aplicació i el
desenvolupament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei començarà a vigir el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 28 de març del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març del 2006, s'aprovà la Llei de gestió
d'emergències de les Illes Balears.
Palma, a 29 de març del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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’article 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
siguin de tal magnitud que requereixin una direcció de caràcter
nacional.

B)
LLEI DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És obvi, per tant, que la comunitat autònoma de les Illes
Balears té competències en matèria de protecció civil,
especialment per a l’elaboració dels corresponents plans de
prevenció de riscs i per a la coordinació i la direcció efectives
dels procediments a què puguin donar lloc.

I
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.
A més, és necessari complementar la Llei 2/1998, de 13 de
març, per tal d’acostar-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.
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 la gravetat
dels seus efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública.
Per tant aquesta llei pretén fugir de la improvisació de
l’única forma possible, mitjançant la planificació. La protecció
civil és una competència concurrent entre l’Estat i les
comunitats autònomes, com 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”.

En aquest sentit, la Norma Bàsica de Protecció Civil
estableix dues classes de plans de protecció civil: els plans
territorials i els plans especials.
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).
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 riscs 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 (article 10,
punts 11, 19 i 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 per l’article 12, punts 4 i
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.
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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 qual 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 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 la direcció efectives de les emergències derivades
de riscs que siguin objecte de plans especials de protecció civil
(Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries); de
la 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.
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, presentés 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”.
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 s’integra d’un títol preliminar, cinc títols, sis
disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i
dues finals.
El títol preliminar estableix les disposicions generals, com
ara l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els principis informadors del
sistema de protecció civil i gestió d’emergències a les Illes
Balears.
El títol I, dividit en dos capítols, tracta sobre la gestió i la
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).
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El títol II complementa el que disposa la Llei 2/1998, de 13
de març, d’ordenació general d’emergències, respecte dels
serveis d’emergències i de la gestió i l’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 dos 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.
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.
Finalment, el títol V tracta sobre el fons de finançament.
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 definició del
contingut específic que han de tenir les normes marc dels
serveis de prevenció i d’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.
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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 i a les persones.
b) Calamitat: emergència que produeix un gran nombre de
víctimes o afecta un colAlectiu nombrós de persones.
c) Emergència: succés o accident que esdevé de forma
imprevista i pot afectar la integritat física de les persones o els
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: aquell municipi 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) Plans d’emergències: s’entenen com a plans
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 estàndards prevists a l’article 26
de la Llei 2/1998, de 13 de març, com també qualsevol 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 a 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 riscs, 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, de les
empreses i de les institucions sobre la necessitat d’avaluar i
minimitzar els riscs.
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.
3. Totes les actuacions de les administracions públiques de les
Illes Balears han de ser orientades a la reducció del risc.
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, proporcionalitat i eficàcia, 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
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.
2. Aquests principis regiran les relacions entre les
administracions públiques i el sector privat.
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,
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públics i privats, existents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, qualsevol sigui l’administració o l’entitat de
pertinença.
El sistema serà coordinat i dirigit per l’òrgan competent de
titularitat pública 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 riscs 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, de
manera àmplia, precisa i eficaç, 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 mitjançant la presentació de les alAlegacions
que considerin convenients durant el període d’informació
pública.
2. La colAlaboració regular amb les administracions públiques
competents en aquesta matèria es canalitzarà mitjançant les
agrupacions de voluntaris de protecció civil o amb la
colAlaboració d’altres organismes que puguin actuar en l’àmbit
de l’emergència.
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 a 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 de risc, 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.
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3. El deure de colAlaboració s’estén als simulacres que
organitzin les autoritats competents en matèria d’emergència.
Article 9
Deure de compliment dels requeriments, les ordres i les
instruccions
1. Les persones físiques i jurídiques i les entitats esmentades a
l’article 8.1 són 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 o la mobilitat 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, així com notificar les
modificacions que es realitzin a les esmentades mesures
d’autoprotecció.
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.
5. La conselleria competent en matèria d’emergències oferirà
assessorament tècnic a les persones físiques i jurídiques i a les
entitats o agrupacions obligades a adoptar mesures
d’autoprotecció, a fi de facilitar el compliment del que
s’assenyala als punts anteriors.
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) Recomanar o 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.
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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.
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,
la requisició, la intervenció o l’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.
3. Les autoritats competents en matèria d’emergències podran
concertar convenis amb les persones físiques o jurídiques i les
entitats o associacions, a fi de preveure la posada en marxa dels
seus mitjans en cas d’emergència.
Article 13
Mitjans de comunicació
1. En les situacions de risc o d’emergència, els mitjans de
comunicació social de titularitat pública o privada són 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, els avisos, les ordres i les
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 la prevenció
de les situacions de risc; la planificació de protecció civil; la
intervenció, una vegada activats els plans de protecció civil; la
rehabilitació, la restauració i la recuperació de la normalitat; i
la informació i la 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 riscs
1. El Consell de Govern aprovarà reglamentàriament el catàleg
de riscs de les Illes Balears, previs l’audiència dels consells
insulars i dels municipis afectats, el tràmit d’informació pública
i l’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 riscs 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 riscs 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.
3. Del mapa de riscs de les Illes Balears, així com de les seves
revisions periòdiques, se n’informarà al Parlament de les Illes
Balears.
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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 alarma de titularitat pública, destinada a la
prevenció, la detecció i el 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 prevegi 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.
4. L’expropiació forçosa de béns i drets o la imposició de
servituds per l’establiment de la xarxa d’informació i alarma
automàtica, es regirà per la legislació general d’expropiació.
Article 18
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, establirà mesures de prevenció de
riscs i de reducció de l'impacte d’eventuals catàstrofes i
calamitats, i estarà obligada a respectar la normativa
d’emergències.
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 d’objecció expressa 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 dels aspectes en què 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
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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 riscs 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, dels òrgans i dels 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 catàstrofe, calamitat, emergència o risc.
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.
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 el seu 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, aquesta 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 a 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.
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3. Els consells insulars elaboraran, aprovaran i modificaran els
plans territorials en el seu àmbit competencial.

Article 23
Assignació de recursos als plans

4. Els municipis turístics, els de població superior a vint mil
habitants i aquells municipis que puguin ser considerats
d’especial risc per la seva situació geogràfica o per la seva
activitat industrial segons el que fixi la Comissió
d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, 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 aprovaran
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. Els municipis rebran, si així ho solAliciten i
sempre que quedi acreditada la mancança de recursos per
elaborar els plans territorials municipals, l’assessorament tècnic
de la conselleria competent en matèria d’emergències per tal
d’elaborar-los.

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 les condicions d’assignació
establerts.

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 la coordinació efectives de
les emergències podran ser exercides per l’administració
competent d’àmbit territorial superior.
6. Els plans d’emergència d’àmbit municipal hauran de ser
aprovats pels ajuntaments dins dels dotze mesos següents a
l’aprovació de la present llei.
Article 22
Plans especials
1. Seran objecte de pla especial de protecció civil les situacions
d’emergència provocades per inundacions, riscs 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 són obligats a incorporar als seus
plans territorials les previsions dels plans especials en 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 d’aquells, sense perjudici d’aplicar, mentrestant, el
disposat al pla especial.
4. La direcció i la coordinació efectives de les emergències
derivades de riscs 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, tenint
en compte la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
5. Els ajuntaments podran demanar al Govern de les Illes
Balears la colAlaboració i l’assessorament necessaris per la
redacció dels seus plans d’emergència, i aquest serà obligat a
prestar-los-hi.

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 als seus organismes
públics, a les entitats locals i als seus organismes autònoms, a
la Delegació del Govern i d’altres organismes dependents de
l’Administració de l’Estat amb recursos a les Illes Balears, així
com a les empreses públiques i privades i, en general, a totes
les entitats i els 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.
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 hi hauran de ser
expressament indicades.
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. Els recursos i serveis dels plans d’autoprotecció o d’altres
instruments de planificació assimilats, quedaran assignats
directament als plans d’àmbit superior en els quals s’integrin,
sense comprometre la seguretat de les entitats objecte del pla
d’autoprotecció.
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.
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
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als consells insulars i municipis afectats.
Article 25
Contingut dels plans especials i territorials
La conselleria competent en matèria d’emergències, per
aconseguir una estructura homogènia, determinarà
reglamentàriament l’estructura del contingut dels plans
especials i territorials de protecció civil, que en tot cas
inclouran:
a) Les característiques del territori.
b) L’anàlisi dels riscs presents.
c) Les actuacions per fer front als riscs existents: mesures de
prevenció i actuacions en cas d’emergències.
d) La direcció del pla.
e) Els mitjans i recursos disponibles.
f) Les infraestructures operatives.
g) Els nivells d’aplicació del pla.
h) El procediment d’activació del pla.
i) Les mesures d’informació i protecció de la població.
j) Les mesures de rehabilitació dels serveis essencials.
k) El programa de simulacres.
l) La planificació per al manteniment, l’actualització i la
revisió del pla.
Article 26
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.
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.
6. Els acords o decrets d’aprovació i de modificació dels plans
especials i territorials de protecció civil seran publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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.
8. Un altre exemplar serà remès a la direcció general competent
en matèria d’emergències.
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 als riscs presents al seu
territori.
Article 27
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.
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, el president del
consell insular o el batle en funció de l’àmbit territorial del pla,
retent 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 28
Registre de plans de protecció civil
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.
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.
3. L’estructura i l’organització del Registre de plans de
protecció civil es determinarà reglamentàriament mitjançant
ordre del conseller competent en matèria d’emergències en el
termini màxim de tres mesos des de la publicació d’aquesta llei.
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Secció 3a
Intervenció

Article 29
Fases d’activació

7. El personal dependent de les administracions mobilitzat com
a conseqüència de l’activació d’un pla de protecció civil tendrà
dret a percebre les indemnitzacions i dietes que s’estableixin
reglamentàriament per cada una d’aquestes administracions.

1. Els plans d’emergència i de protecció civil contemplaran
distints nivells d’activació en funció de la gravetat de
l’emergència o del risc.

8. La desactivació d’un pla de protecció civil serà declarada
formalment pel seu director, un cop superada totalment la
situació d’emergència o de risc, que ho comunicarà al
SEIB-112.

2. Cada pla haurà d’expressar les situacions que motivaran la
seva activació.

Secció 4a
Rehabilitació i recuperació

Article 30
Activació dels plans de protecció civil

Article 31
Rehabilitació i restabliment dels serveis essencials

1. Si es produeix una situació d’emergència o de risc 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. Les administracions públiques, dins les seves competències,
hauran de restablir els serveis essencials per a la comunitat
afectats per una catàstrofe o calamitat.

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

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.
3. 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.
4. El restabliment dels serveis públics per a les empreses ha de
produir-se per decisió del director del pla, especial o territorial,
que podrà establir prioritats.
5. 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 32 de
la present llei, així com per accedir a programes de recuperació
estatals o d’altres administracions d’àmbit superior.
Article 32
Plans de recuperació
1. El pla de protecció civil activat per fer front a una situació
d’emergència 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. El pla de recuperació de la normalitat tindrà, almenys, el
següent contingut:

5. Si l’evolució de la situació ho fa aconsellable, l’autoritat del
pla d’àmbit superior pot activar-lo per iniciativa pròpia o a
petició de l’autoritat del pla de rang inferior.

a) La identificació i l’avaluació dels danys i perjudicis
ocasionats a les persones, als béns i al patrimoni públic i
ambiental.

6. L’activació d’un pla territorial o especial implicarà que les
actuacions que s’hi prevegin seran d’obligat compliment per al
personal dependent de les administracions territorials radicades
a l’àmbit de les Illes Balears en els termes establerts en aquests
plans.

b) La previsió dels mitjans i recursos necessaris per a la
reconstrucció de l’entorn econòmic i social.
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c) Les mesures, ajudes i subvencions que atorgarà
l’administració autora del pla.

Article 34
Activitats formatives

d) Les propostes de mesures i d’ajudes que correspon
adoptar a altres administracions.

Als diferents cicles educatius dels centres escolars, dels
centres de formació d’adults, de les institucions públiques i
d’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.

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. Les administracions públiques, dins l’àmbit de les seves
competències, poden decidir la contractació per via d’urgència,
segons la legislació vigent, de les obres, dels serveis i dels
subministres necessaris per a retornar la normalitat a la vida
ciutadana.
6. 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, hi adscriuran els recursos adequats, que
romandran sota la dependència funcional de la conselleria
competent en matèria d’emergències durant el temps
estrictament necessari i, en qualsevol cas, fins que es declari
l’acabament de l’emergència, d’acord amb els protocols
específics que, donat el cas, s’estableixin.
Secció 5a
Informació i formació
Article 33
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 són obligades a colAlaborar amb
les administracions públiques per a la realització de simulacres
i d’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, en el seu àmbit competencial,
poden preparar i realitzar simulacres. A les zones, els centres,
els establiments i les instalAlacions afectats per riscs especials,
s'han de fer proves i simulacres periòdics, d’acord amb les
disposicions dels plans corresponents.

Article 35
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 d’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 36
El Govern de les Illes Balears promourà l’estudi científic i
la investigació dels riscs que poden afectar la població, els
béns, el patrimoni cultural i el medi ambient de les Illes
Balears. Amb aquesta finalitat concertarà convenis i acordarà
fórmules de colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears i altres institucions relacionades amb la matèria.
Article 37
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.
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TÍTOL II
DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIA I DE LA GESTIÓ I
ATENCIÓ D’EMERGÈNCIES
Article 38
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 39
Funcions específiques de la conselleria competent en
matèria d’emergències
1. Correspon a la conselleria competent en matèria
d’emergències:
a) Proposar 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 riscs a les
Illes Balears, que inclouran previsions, a les quals hauran
d’adaptar-se els serveis, sobre característiques i desplegament
dels parcs, de les bases o dels centres d’assistència, els seus
mitjans i recursos.
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, la capacitació i la 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 quals 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, en el termini d’un any des de la publicació
d’aquesta llei, 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.
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.
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) L’estructura bàsica dels serveis.
c) Les normes comunes de funcionament.
d) Els criteris per a la selecció, la formació, la promoció i
la mobilitat del personal.
e) Els drets i deures professionals dels membres dels serveis
d’emergències.
f) El règim disciplinari específic.
Article 40
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 l’atenció de les telefonades
d’urgència i d'emergències es durà a terme segons el que
disposen el Reial Decret 903/1997, de 16 de juny que 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.
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.
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5. El SEIB-112 serà gestionat directament per la conselleria
competent en matèria d’emergències.

c) Elaborar el Pla territorial de Protecció Civil de les Illes
Balears (PLATERBAL).

TÍTOL III
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA
PROTECCIÓ CIVIL

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.

Capítol I
L’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

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.

Article 41
Consell de Govern 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. La protecció civil
incumbeix solidàriament a totes les conselleries del Govern de
les Illes Balears, les quals han de tenir en compte les necessitats
de protecció civil en el seu àmbit d’actuació.
2. Són funcions del Govern de les Illes Balears:

f) Desenvolupar i coordinar la política i els programes de
prevenció i autoprotecció segons les directrius emanades del
Govern de les Illes Balears.
g) Determinar els centres, els establiments, les empreses i
les instalAlacions que per les seves circumstàncies han
d’elaborar plans d’autoprotecció.
h) Crear i mantenir serveis propis d’intervenció en
emergències, així com els sistemes de detecció, informació,
comunicació, avís i alerta.

a) Aprovar el Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes
Balears (PLATERBAL) i els plans especials d’àmbit
autonòmic.

i) SolAlicitar dels òrgans competents el concurs de les
Forces Armades en cas de catàstrofe o calamitat.

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.

j) Exercir la superior direcció i la coordinació efectiva de
les accions i dels mitjans d’execució dels plans de protecció
civil quan així ho tenguin previst.

c) Fixar les directrius generals de la política de prevenció i
d'autoprotecció.

k) Disposar l’activació del Pla Territorial de Protecció Civil
de les Illes Balears i exercir-ne la direcció única i la
coordinació.

d) La potestat sancionadora en els termes establerts a
l’article 51 d’aquesta llei.
Article 42
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 les 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.
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 la seva execució.
b) Elaborar el mapa de riscs, el catàleg de riscs i el catàleg
de recursos mobilitzables a l’àmbit de la comunitat autònoma.

l) Exercir les funcions atribuïdes a la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de salvament marítim.
m) Establir línies de cooperació en matèria de protecció
civil amb l’Administració de l’Estat i amb altres comunitats
autònomes.
n) La potestat sancionadora en els termes establerts a
l’article 51 d’aquesta llei.
o) 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 43
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.
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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 44
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.
Pel que fa 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 45
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 establerts a
l’article 51 d’aquesta llei.
h) Qualssevol altres que li atribueixi la normativa vigent.
Correspon als municipis de més de vint mil habitants la
creació, l’organització i el manteniment de serveis de prevenció
i extinció d’incendis, d’acord amb el que disposa la legislació
de règim local.

Article 46
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 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 establerts a
l’article 51 d’aquesta llei.
TÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 47
Infraccions molt greus
1. Són infraccions molt greus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció, les conductes consistents a:
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 requisició i l’ocupació temporal dels béns, de
les instalAlacions i dels 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, les instruccions i les informacions que
ordenin les autoritats competents en matèria d'emergències i de
protecció civil.
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g) No comunicar a les autoritats d’emergències i protecció
civil, qui n’estigui obligat, les previsions i els 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 la integritat de
les persones o hagin augmentat la situació de greu risc
colAlectiu o les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat.
Article 48
Infraccions greus
1. Són infraccions greus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció les conductes consistents a:
a) Incomplir les instruccions o els requeriments de les
autoritats d’emergències i protecció civil o dels seus agents
competents en situacions d’activació d’un pla o d’una
emergència declarada.
b) Incomplir per part dels centres, dels establiments i de les
dependències, 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.
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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
l’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 la situació de risc coberta pel pla o l’operativitat dels
recursos i serveis establerts per a combatre-la.
j) Obstaculitzar, sense arribar a impedir, la requisició i
l’ocupació temporal dels béns, de les instalAlacions i dels
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.
2. Així mateix, tenen la consideració d’infraccions greus:

d) No respectar les mesures de prevenció i de reducció de
l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats, establertes a la
legislació sectorial específica, i no adoptar-les activament, si
fos obligat.

a) Haver estat sancionat per la comissió de tres o més faltes
lleus per resolució ferma en el període d’un any.

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.

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 la integritat de les persones o hagin augmentat
la situació de greu risc colAlectiu o les conseqüències de la
catàstrofe o la calamitat.
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Article 49
Infraccions lleus

Article 51
Competències sancionadores

Són infraccions lleus en matèria de protecció civil,
emergències i autoprotecció les conductes consistents a:

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

a) Utilitzar inadequadament per part dels voluntaris de
protecció civil les insígnies i els distintius en els casos que no
exerceixin les seves funcions.

2. Igualment, correspon als consells insulars i als municipis
respecte de les infraccions relacionades amb les agrupacions
insulars i municipals de voluntaris o amb els plans de protecció
civil, d’acord amb l’àmbit dels plans afectats per la conducta
constitutiva de la infracció.

b) Denegar als ciutadans la informació que requereixin
sobre els riscs 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) No comunicar 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 50
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.
2. Les infraccions greus se sancionen amb multa de 6.001 fins
a 150.000 euros.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb multa de 500 euros
fins a 6.000 euros.
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 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.
4. En el supòsit en què un ajuntament o un consell insular i
l’administració de la comunitat autònoma iniciïn la tramitació
d’un expedient sancionador per tractar-se d’una de les
infraccions a què fa referència el punt 2 d’aquest article,
l’òrgan competent de la comunitat autònoma acordarà l’arxiu
de les actuacions tan bon punt tengui coneixement que
l’ajuntament o el consell insular estan instruint el corresponent
expedient sancionador. No obstant l’anterior, quan, com a
resultat del tràmit d’informació reservada o una vegada iniciat
l’expedient sancionador, es conclou que la sanció a imposar es
superior a la que defineix la competència de l’alcalde o del
president del consell insular en aplicació del punt 3 d’aquest
article, el municipi o el consell insular ho hauran de comunicar
a la direcció general competent en matèria d’emergències per
tal que es continuï amb la seva instrucció i resolució per l’òrgan
competent de la comunitat autònoma.
5. 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, el conseller
competent en matèria d’emergències o el govern, bé a iniciativa
pròpia, prèvia audiència de l’alcalde o del president del consell
insular, bé a solAlicitud d’aquests.
6. 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.
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Article 52
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 53
Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys; les
infraccions greus, als dos anys; i les infraccions lleus, a l'any.
2. Els mateixos terminis establerts a l'apartat anterior seran els
aplicables a la prescripció de les sancions.
3. La prescripció de les infraccions i de les sancions s'apreciarà
conforme al disposat a l'article 132.2 i 3 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 54
Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions previstes en la present
llei totes aquelles persones físiques o jurídiques que haguessin
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 les
ordres o haguessin facilitat els mitjans imprescindibles per
cometre'l.
2. Els titulars dels establiments, les activitats o les indústries o
de les respectives llicències, i els organitzadors o promotors
d'espectacles públics i activitats recreatives, seran responsables
de les infraccions administratives regulades a la present llei que
es cometin en aquests llocs per aquells que intervenguin en
l'espectacle o l’activitat i que estiguin sota la seva dependència,
quan incompleixin l’obligació de prevenir la infracció
vulnerant la normativa legal o reglamentària.
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
dels usuaris. Es considerarà que hi ha hagut permisivitat o
tolerància quan, sense risc propi o aliè i amb mitjans
proporcionats a les circumstàncies, el responsable hagués pogut
evitar la infracció.
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TÍTOL V
FINANÇAMENT

Article 55
Fons de finançament
1. Les actuacions realitzades per al desenvolupament i
l’execució de la Llei d’emergències de les Illes Balears es
finançaran mitjançant:
a) Les dotacions previstes als pressupostos de la comunitat
autònoma, dels consells insulars i dels municipis.
b) Les corresponents taxes fixades a tal efecte.
c) Qualsevol altre recurs financer ajustat a dret.
2. El Govern de les Illes Balears podrà fixar un gravamen
aplicable a centres, establiments, empreses o instalAlacions
susceptibles de generar especial risc.
3. L’esmentat gravamen tendrà com a única finalitat contribuir
al finançament de les activitats de prevenció, planificació,
gestió, informació i formació a què es refereix aquesta llei.
Disposició addicional primera
Sistema d’Emergències de les Illes Balears (SEIB-112)
1. En les situacions d’emergència, catàstrofe, calamitat o risc,
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), 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 sigui requerida 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 sigui prèviament requerida per les autoritats
competents en cada cas.
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Disposició addicional tercera
Telefonades al 112
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:
1. El tractament de les telefonades al telèfon únic europeu
112.
2. L’establiment de convenis de colAlaboració o acords amb
entitats, públiques o privades, i operadors de telefonia per a
l’adopció de mesures respecte dels números telefònics des dels
quals es produeixin telefonades reiterades amb avisos falsos o
maliciosos.
3. La gestió i la 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 a 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 els 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 integrat 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
serien transferides, si pertoca, a l’ens públic esmentat al punt 2
d’aquesta disposició addicional.
Disposició addicional cinquena
Agència d’emergències
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.
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
S’estableix un termini màxim d’un any perquè tots i
cadascun dels organismes i de les entitats afectats pel disposat
a l’article 40.4 d’aquesta llei, s’adaptin al seu contingut.
Disposició transitòria segona
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.
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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 l’aplicació
d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor un mes després de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 21 de març del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març del 2006, s'aprovà la Llei de creació del
ColAlegi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes
Balears.
Palma, a 29 de març del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
C)
LLEI DE CREACIÓ DEL COLALEGI OFICIAL DE
TERAPEUTES OCUPACIONALS DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, d’acord amb la redacció que li dóna la Llei Orgànica
3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s’han d’exercir dins el marc de
la legislació bàsica de l’Estat.
Per tal de desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les
Illes Balears.
D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears.
Vint-i-set professionals han dut a terme aquesta iniciativa i han
manifestat la seva voluntat de constituir el ColAlegi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals.
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La solAlicitud de creació d’aquest colAlegi ve motivada per
l’interès dels professionals promotors de constituir-se en
colAlegi professional, perquè ordeni l’exercici de la professió en
el marc de la llei, defensi i representi els interessos generals de
la professió, especialment davant els poders públics, colAlabori
amb les administracions públiques per satisfer els interessos
generals, i defensi i representi els interessos colAlectius dels
professionals que l’integren. Així mateix, es pretén acomplir el
que disposen els articles 72 i 73 de l’Ordre de 26 d’abril del
1973, per la qual s’aprova l’Estatut del personal auxiliar
sanitari titulat i auxiliar de clínica de la Seguretat Social; el
Reial Decret 1420/1990, de 26 d’octubre, que estableix el títol
universitari oficial de diplomat en Teràpia Ocupacional, i la
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les
professions sanitàries. I, en definitiva, també es pretén protegir
millor els ciutadans i els seus interessos.
L’existència del ColAlegi Oficial de Terapeutes
Ocupacionals permetrà garantir que qualsevol problema es
tracti amb rigor i responsabilitat, mitjançant l’establiment de
directrius que orientin el professional en el maneig i l’aplicació
dels coneixements adquirits. Així el ColAlegi vetllarà per la
qualitat dels serveis prestats pels seus colAlegiats, donant
estricte compliment a les normes deontològiques de la professió
i a les demandades per la societat, i colAlaborarà amb tot el
sector públic sanitari i, en general, amb l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les
funcions que té encomanades.
L’objectiu que persegueix la teràpia ocupacional són els
individus que presenten qualsevol disfunció ocupacional o risc
de patir-la. La disfunció pot aparèixer quan l’individu entra en
un cercle de desadaptació, per causes patològiques,
d’inadequació social o per circumstàncies de la seva vida
personal davant les quals, per alguna raó, no reacciona d’una
manera plenament operativa. Així mateix, es donen
circumstàncies, en la vida dels individus, que en requereixen un
major esforç d’adaptació. És en aquestes etapes en què queden
al descobert si els recursos amb els quals compten són
suficients per mantenir un funcionament i un equilibri
ocupacional adequat.
L’exercici de la professió de terapeuta ocupacional exigeix
una formació i comporta un coneixement profund de diferents
aspectes de l’activitat que les persones poden efectuar, en un
procés interactiu amb els pacients per ajudar-los a reconduir la
seva vida productiva, relacionats amb les necessitats de
tractament que presenta cada pacient.
Així doncs, es considera oportú i necessari crear un colAlegi
professional que integri els professionals que, amb la titulació
suficient, desenvolupin les funcions de terapeuta ocupacional,
i dotar aquest colAlectiu amb l’organització necessària per
defensar-ne els interessos generals i professionals a l’àmbit de
les Illes Balears.
Article 1
Objecte
1. Es crea el ColAlegi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les
Illes Balears, com una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per acomplir les
seves finalitats.

5130

BOPIB núm. 127 - 31 de març del 2006

2. L’estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics, i s’ha de regir, en les seves actuacions per la
normativa bàsica estatal en matèria de colAlegis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legalment o
reglamentàriament, per aquesta llei, pels seus Estatuts, per la
resta de normativa interna, i per totes aquelles que hi siguin
d’aplicació general o subsidiària.
3. El ColAlegi de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears
obtindrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.
Article 2
Professionals colAlegiats
El ColAlegi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes
Balears agrupa els professionals que hagin obtingut la
diplomatura universitària en Teràpia Ocupacional, o
l’homologació d’aquesta, en el cas de titulacions estrangeres.

Disposició transitòria segona
Les funcions de l’assemblea constituent són:
a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió gestora en
la constitució del ColAlegi.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de
trametre a l’òrgan competent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal que se’n
pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 3
Àmbit d’actuació del ColAlegi Oficial

Disposició final

L’àmbit territorial d’actuació del ColAlegi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals és el de les Illes Balears.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 28 de març del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió
Per exercir la professió de terapeuta ocupacional de les Illes
Balears és un requisit imprescindible la incorporació al ColAlegi
de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears, sense perjudici
del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera
El colAlectiu de professionals en teràpia ocupacional de les
Illes Balears, que en representen la majoria, ha de crear amb
caràcter provisional, una comissió gestora que s’ha
d’encarregar, en el termini de sis mesos comptadors des que
entri en vigor d’aquesta llei, de redactar uns estatuts
provisionals i de convocar una assemblea constituent, la qual,
en qualsevol cas, ha de garantir la participació dels
professionals que exerceixin les seves funcions com a
terapeutes ocupacionals en l’àmbit territorial de les Illes
Balears. Els estatuts provisionals han de regular:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de
colAlegiat, circumstància que ha de permetre participar en
l’assemblea constituent del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent, que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de més difusió
d’aquesta comunitat.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7605/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'agricultura.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, Margalida Moner i
Tugores.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Vicent Tur i
Torres i l'Hble. Sra. Margalida Moner i Tugores.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2230/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aportació de la comunitat
autònoma a la Direcció General d'Immigració. (BOPIB 125 de
17 de març del 2006).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2226/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la Conselleria de
Presidència i Esports als clubs d'alt nivell. (BOPIB 125 de 17
de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2232/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a procés de regularització dels
immigrants. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2221/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa balear de sang del
cordó umbilical. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2231/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions envers els
immigrants. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2225/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions respecte del turisme
alemany. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2209/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a l'augment del tot inclòs.
(BOPIB 125 de 17 de març del 2006).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2227/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a fre a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2233/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions en educació
pública. (BOPIB 125 de 17 de març del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2222/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació del centre de salut
de Canal Salat a Ciutadella. (BOPIB 125 de 17 de març del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2224/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la dona en el mercat laboral.
(BOPIB 125 de 17 de març del 2006).

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 2011/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa de la
Ràdio i Televisió Autonòmica IB3. (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

BOPIB núm. 127 - 31 de març del 2006
1.4. INFORMACIÓ

5133

l'estudi de la incidència i l'ús dels vehicles de lloguer en el
trànsit i en la seguretat viària, i les possibilitats d'aparcament."

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 21 de març del 2006.
La secretària:
Maria Binimelis i Amengual.
El president:
Pere Palau i Torres.

A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 2223/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març del 2006, decaigué la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de seguretat als jutjats
(BOPIB núm. 125, de 17 de març d'enguany), a causa de
l'absència del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei
RGE núm. 10031/05.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 2006, aprovà per assentiment l'aplicació del
procediment de tramitació directa i per lectura única al projecte
de llei de referència, de creació del ColAlegi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears, publicat al
BOPIB núm. 117, de 16 de gener d'enguany.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 417/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a actuacions davant els tremolors de
les obres de soterrament de les vies que afecten els veïnats.
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de març del 2006, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4637/05, relativa a
regulació de l'oferta turística de cotxes de lloguer, i quedà
aprovada la següent:

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 418/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a actuacions davant els tremolors de
les obres de soterrament de les vies que afecten el centre Santa
Isabel. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a complir
l'article 61 de les DOT i a incloure en el PDS de transports

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 419/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
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Unida i Els Verds, relativa a previsió d'acabament de les obres
de soterrament de les vies del tren. (BOPIB núm. 121 de 10 de
febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1758/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió en digital
d'IB3. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 420/06, 421/06 i
422/06de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a
estudis sobre la situació de les obres de soterrament de les vies
arran de les vibracions, a informes tècnics realitzats i el seu
seguiment per mor del projecte i les obres de soterrament de les
vies del tren i a investigació sobre els motius dels tremolors
provocats per les obres de soterrament de les vies del tren.
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1762/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura d'IB3 dels
actes celebrats a Eivissa en ocasió del Dia de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 423/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a raons per no aturar les obres de
soterrament de les vies davant els problemes de la seva
execució. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1711/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a colAlaboració
en matèria de doblatge en català. (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
I)

L)

La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura d'IB3 a la
presència de les Illes Balears a Fitur. (BOPIB núm. 125 de 17
de març del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1766/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a IB3 mercat
residual. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
J)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1760/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a semblances i diferències
entre IB3 i les televisions autonòmiques de Múrcia, Aragó,
Astúries o Extremadura. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1761/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del funcionament del
Consell d'administració de l'EPRTIB. (BOPIB núm. 125 de 17
de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1763/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou pla de
reconversió de TVE. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

N)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1773/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
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1774/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a proporcionalitat de notícies
ofertes a IB3. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
S)

Ordre de Publicació
P)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1775/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència de diferents
partits a IB3. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 141/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració de les conseqüències del conflicte. (BOPIB
núm. 119 de 27 de gener del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
T)

Ordre de Publicació
Q)
La Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
1776/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a patrocinis d'IB3.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 142/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures enfront del conflicte del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears. (BOPIB núm. 119 de
27 de gener del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
U)

Ordre de Publicació
R)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 140/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvis en els barems de selecció del professorat.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 143/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvis en el sistema de contractació del professorat.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Conselleria i de la cap de Gabinet de la consellera, informà
sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de març del 2006, rebutjà els Punts segon
i tercer de la Proposició no de llei RGE núm. 4637/05, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
regulació de l'oferta turística de cotxes de lloguer (BOPIB núm.
90 de 10 de juny del 2005).

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre la destinació que han tengut els
diners recaptats per concepte de l'anomenada ecotaxa.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de març del 2006, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui,
acompanyat del secretari general de la Conselleria i del gerent
d'Inestur, informà sobre el tema de referència.

La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Punt segon:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt tercer:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
6089/05, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i General, en
sessió de dia 8 de març del 2006, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei de referència, publicat al BOPIB
núm. 100, de 9 de setembre del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la
valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la Llei
autonòmica 4/2005, de 29 d'abril, de drogodepèndencies i
altres addiccions a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei
estatal 28/2005, de 27 de desembre, de mesures sanitàries
contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del
tabac (RGE núm. 654/06).
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de març del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del director general de Salut Pública, de la
cap del Departament de Sanitat de la Conselleria, del
coordinador autonòmic de Drogues, del cap de Premsa de la

Ordre de Publicació
B)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
145/06 a 148/06.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2006, es retiraren les preguntes que es relacionen a continuació,
totes publicades al BOPIB núm. 119, de 27 de gener d'enguany:
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RGE núm. 145/06, de la diputada Hble. Sra. Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears
(AFA).
RGE núm. 146/06, del diputat Hble. Sr. Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears
(AFA), II.
RGE núm. 147/06, de la diputada Hble. Sra. Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears
(AFA), III.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general d'escoletes laborals.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la interpelAlació
següent sobre la política general duta a terme pel Govern de les
Illes Balears en relació a facilitar la creació d'escoletes laborals
a les quatre illes durant aquesta legislatura.
Palma, a 21 de març del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 148/06, de la diputada Hble. Sra. Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears
(AFA), IV.

3.9. MOCIONS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2517/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7605/05, relativa a
política d'ajudes agràries. (Mesa de 29 de març del 2006).

Ordre de Publicació
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
144/06.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2006, va decaure la pregunta de referència, de la diputada
Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressions a l'alumnat del Conservatori
Superior de Música (BOPIB núm. 119, de 27 de gener
d'enguany), a causa de l'absència de la diputada esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'escoletes laborals. (Mesa de 29 de
març del 2006).
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7605/05, relativa a política d'ajudes agràries, la moció següent.
A la política agrària les ajudes i subvencions són
necessàries per fomentar aquelles polítiques que són d'interès
per a la societat i per al propi sector, però no pot ser que la
gestió de les ajudes sigui per si mateixa l'objectiu principal de
la política de la conselleria.
Crear, només amb aquest objectiu, una macroempresa
pública doblant els costos de personal per no millorar els
resultats, significa malbaratar uns recursos dels quals es podia
beneficiar el sector.
És encara més greu que tot això es faci en detriment d'altres
serveis de la conselleria que són igualment necessaris per al
sector, amb els perjudicis conseqüents i amb el desànim que
comporta no trobar a la consellera el suport i l'orientació
necessaris.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'increment
injustificat de la contractació de personal a l'empresa Fogaiba
per gestionar, en el millor dels casos, els mateixos recursos.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a lliurar als grups parlamentaris la relació
de les subvencions concedides, amb una periodicitat de 4
mesos.

RGE núm. 2474/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de l'abocador de Milà. (Mesa de 29 de març del
2006).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a disposició del sector el cent per cent dels
recursos destinats a la contractació injustificada de personal,
per evitar així la pèrdua de recursos procedents de la Unió
Europea per manca de cofinançament per part del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 24 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 2475/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valor
mediambiental de la zona de l'abocador de Milà. (Mesa de 29
de març del 2006).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 2478/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a franja de
protecció costera a ses Covetes. (Mesa de 29 de març del
2006).

RGE núm. 2399/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a explotacions agràries de Mallorca.
(Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2479/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enderroc
dels apartaments ilAlegals a ses Covetes. (Mesa de 29 de març
del 2006).

RGE núm. 24009/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a explotacions agràries d'Eivissa.
(Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2480/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protesta
del ColAlegi d'Advocats. (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2438/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
de cases balears a l'exterior. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2439/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa
de coordinació de les cases balears a l'exterior. (Mesa de 29
de març del 2006).

RGE núm. 2476/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interès
públic a Menorca. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2477/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat
de residus de Menorca a Mallorca. (Mesa de 29 de març del
2006).

RGE núm. 2481/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llibertat
i independència dels lletrats. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2482/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures de Justícia (I). (Mesa de 29 de març del
2006).

RGE núm. 2470/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Ferrocarril de Sóller, SA (I). (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2483/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures de Justícia (II). (Mesa de 29 de març del
2006).

RGE núm. 2471/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Ferrocarril de Sóller, SA (II). (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2484/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
de Justícia (I). (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2472/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Ferrocarril de Sóller, SA (III). (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2485/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
de Justícia (II). (Mesa de 29 de març del 2006).

RGE núm. 2473/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució
per als immigrants sense papers. (Mesa de 29 de març del
2006).

RGE núm. 2486/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
als instituts. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2487/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cases
balears a l'exterior. (Mesa de 29 de març del 2006).
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Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quin ha estat el cost del viatge realitzat per assistir a la
reunió de la Mesa de coordinació de les cases balears
d'Argentina i d'Uruguai el mes de març del 2006?
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes explotacions agràries en funcionament hi ha a l'illa
de Mallorca?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 escrita.
Com va tenir coneixement el Govern de les Illes Balears
que la companyia Ferrocarril de Sóller, SA havia canviat
d'accionariat?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes explotacions agràries en funcionament hi ha a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 escrita.
Quan va tenir coneixement el Govern de les Illes Balears
que la companyia Ferrocarril de Sóller, SA havia canviat
d'accionariat?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de la reunió del Consell de cases
balears a l'exterior? Quines persones hi assistiren?
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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 escrita.
Quin és l'accionariat de la companyia Ferrocarril de Sóller,
SA que li consta al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Quina solució considera el Govern de les Illes Balears que
s'ha de donar als suposats 100.000 immigrants sense papers que
segons la consellera Rosa estaràs hi ha a les Illes Balears?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Està disposat el Govern de les Illes Balears a finançar
l'embarcament de tots els residus de Menorca que facin falta
per dur-los a les plantes d'incineració a Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Té algun interès específic el Govern de les Illes Balears en
el fet que existeixin altres alternatives a l'ampliació de
l'abocador de Milà a Menorca?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears sobre
la darrera sentència del Tribunal Suprem referida a la franja de
protecció costera a la zona de ses Covetes a Campos?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

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

Quins valors mediambientals més importants té la zona on
s'ubica la planta de Milà a Menorca, en relació, per exemple,
amb la ubicació on el Govern de les Illes Balears plantà la
depuradora de Cala En Porter a Alaior?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està disposat el Govern de les Illes Balears a finançar
l'enderroc dels 67 apartaments ilAlegals a ses Covetes a
Campos?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears que el Consell Insular
de Menorca no té capacitat per establir el que és d'interès
públic referit a l'ampliació de l'abocador de Milà a Menorca?

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.
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Quines actuacions pensa realitzar el Govern de les Illes
Balears en relació amb la protesta que ha rebut per part de la
Junta de Govern del ColAlegi d'Advocats de les Illes Balears?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències d'infraestructures en matèria de Justícia a l'illa de
Menorca?

P)
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa rectificar el Govern de les Illes Balears i respectar en
el futur la llibertat i la independència en l'actuació professional
dels lletrats de les Illes Balears?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències de personal en matèria de Justícia a l'illa d'Eivissa?

Q)

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències d'infraestructures en matèria de Justícia a l'illa de
Mallorca?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té algun informe i/o estudi el Govern de les Illes Balears
sobre el nombre d'instituts de les Illes les portes dels quals no
compleixen les condicions de seguretat? En cas afirmatiu,
especificau-ne el nombre i les localitats.

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.
Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències d'infraestructures en matèria de Justícia a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears està novament
emprant de manera irregular ajudes econòmiques a les cases
balears a l'exteriors per captar vots?

BOPIB núm. 127 - 31 de març del 2006
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2570/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a intercanvi de programes de viatges per a persones
majors. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2571/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús racional
dels medicaments. (Mesa de 29 de març del 2006).
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2547/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a proposta definitiva de reforma de l'Estatut
d'Autonomia. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2552/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a autorització judicial per a ocupació de finques.
(Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2553/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
afavorir la lliure elecció de centre. (Mesa de 29 de març del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears que ja ha arribat l'hora
d'una negociació política a alt nivell per fixar la proposta
definitiva de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears?

RGE núm. 2554/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
educatiu. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2555/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment del calendari de la reforma de l'Estatut. (Mesa
de 29 de març del 2006).
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Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

RGE núm. 2556/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment del calendari de la reforma de l'Estatut. (Mesa
de 29 de març del 2006).

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

RGE núm. 2566/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a investigació en matèria de riscs laborals en el sector de
l'hoteleria. (Mesa de 29 de març del 2006).

Pensa del Govern demanar autorització judicial per a
l'ocupació de finques afectades per les obres de les autovies
d'Eivissa en les quals hi hagi algun habitatge?

RGE núm. 2567/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de cooperació amb associacions d'Argentina i
Uruguai per a adequació i construcció de piscines. (Mesa de
29 de març del 2006).
RGE núm. 2568/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
actual de la iniciativa comunitària Equal. (Mesa de 29 de
març del 2006).
RGE núm. 2569/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del desenvolupament del projecte d'escola de
policia a Ciutadella de Menorca. (Mesa de 29 de març del
2006).

Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Considera el Sr. Conseller d'Educació que pagar les obres
dels centres privats concertats afavoreix el dret de lliure elecció
de centre de totes les famílies de les Illes Balears?
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Palma, a 28 de març del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En què consisteix el projecte d'investigació en matèria de
prevenció de riscs laborals en el sector de l'hoteleria, que ha
estat objecte d'un conveni de colAlaboració entre les conselleries
de Treball i Formació i de Turisme?

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 Ple.
La proliferació de colAlegis privats segregacionistes
emparada pel Govern de les Illes Balears és un projecte propi
del Sr. Conseller d'Educació o una imposició del Sr. Matas?
Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 oral davant Ple.
Quins objectius es persegueixen per part de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació amb els projectes de cooperació
amb associacions de l'Argentina i l'Uruguai per a la construcció
o l'adequació de piscines?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està disposat el Molt Hble. Sr. President de la comunitat
autònoma a complir el calendari que va acordar la ponència
parlamentària sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia, segons
el qual el 13 de juny s'ha d'aprovar definitivament la reforma
pel plenari d'aquesta cambra?
Palma, a 28 de març del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació actual de la Iniciativa Comunitària
Equal que gestiona la Conselleria de Treball i Formació?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com pensa el Molt Hble. Sr. President de la comunitat
autònoma dur a terme el procés de negociació necessari per tal
d'arribar a un gran acord sobre la reforma de l'Estatut?
Palma, a 28 de març del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Interior en el
desenvolupament del projecte d'escola de policia ubicada a
Ciutadella de Menorca?

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

Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.
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a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
29 de març del 2006).

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

RGE núm. 2454/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització d'alumnat immigrant, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).

Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'experiència
desenvolupada amb la Generalitat Valenciana d'intercanvi de
programes de viatges per a persones majors?

RGE núm. 2455/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització equitativa dels immigrants, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del
2006).

Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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 oral davant Ple.
Quines mesures ha posar en marxa la Conselleria de Salut
i Consum destinades a aconseguir un ús racional dels
medicaments?
Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 2456/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
als ajuntaments, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2457/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
a Amèrica, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2458/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
de català per a immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2459/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integració d'immigrants als ajuntaments, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2460/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).

Ordre de Publicació
RGE núm. 2449/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
selecció d'immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2450/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació d'immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2451/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges dignes per als immigrants, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2452/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge
del delegat de Cooperació, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2453/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes a Guatemala per a la conservació de les llengües,

RGE núm. 2461/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2462/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge
a Kenya, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2463/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
operació "Cinquena illa", a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2464/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegat
del Govern de Cooperació (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2465/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegat
del Govern de Cooperació (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
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Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 2466/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
superior de política d'immigració, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2467/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
per a integració d'immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2468/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integració d'immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2469/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació d'immigrants, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2518/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
majors, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 29 de març del 2006).
Palma, a 29 de març del 2006.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que s'han de
seleccionar els immigrants que arribin a les Illes Balears?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que és
positiva la incorporació de 25.577 persones al mercat laboral
com a resultat de la regularització duta a terme pel Govern de
l'Estat?

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.
Quines actuacions du a terme la consellera d'Immigració i
Cooperació per tal que les persones immigrades gaudeixin d'un
habitatge digne?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el motiu del viatge del delegat del Govern de
Cooperació a Sri Lanka?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu coherent la consellera d'Immigració i Cooperació
pagar programes a Guatemala per a conservació de les llengües
indígenes i que aquí el Govern menyspreï una llengua en perill
d'extinció com és el català?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que
l'escolarització d'alumnat immigrant en centres públics és
adequada per a la seva integració?
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Quantes persones amb càrrecs públics a la Conselleria
d'Immigració i Cooperació han viatjat a Amèrica del Sud i a
Amèrica Central des de l'1 de setembre del 2005 fins al 30 de
març del 2006?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quines actuacions pensa dur a terme la consellera
d'Immigració i Cooperació per tal que hi hagi una
escolarització equitativa d'alumnat nouvingut entre centres
públics i concertats?

Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que és
coherent que es facin cursos de català per als emigrants
procedents de les Illes Balears i que determinats càrrecs públic
es dirigeixin a ells en castellà?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
A quina reunió li ha manifestat la secretària d'estat
d'Immigració la seva satisfacció per la distribució de les ajudes
als diferents ajuntaments?

Quina valoració fa la consellera d'Immigració i Cooperació
de la distribució de recursos per a integració d'immigrants als
ajuntaments?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin és el nombre de persones que atendrà la Fundació
Balears a l'Exterior?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
A quins països donarà suport de caràcter sociosanitari la
Fundació Balears a l'Exterior?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
A quina partida pressupostària s'imputa el sou anual del
delegat del Govern de Cooperació?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el motiu del desplaçament a Kenya de la directora
general de Cooperació?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quins criteris de valoració plantejarà la consellera
d'Immigració i Cooperació al Consell superior de política
d'immigració?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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

Quin és el sistema de selecció dels participants a l'operació
"Cinquena illa"?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que els fons
rebuts per Extremadura per a integració d'immigrants és
excessiu?

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el sou anual del delegat del Govern de Cooperació?

Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

històric de les Illes Balears (a tramitar pel procediment
d'urgència). (Mesa de 29 de març del 2006).

Com qualifica la consellera d'Immigració i Cooperació
l'ajuda per a integració d'immigrants del Ministeri d'Afers
Socials?

RGE núm. 2523/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a aplicació i compliment de la
Directiva 91/271/CEE i RDL 11/1995, de 28 de desembre.
(Mesa de 29 de març del 2006).

Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 2524/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a compliment i aplicació del Decret
49/20032, de 9 de maig. (Mesa de 29 de març del 2006).
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera d'Immigració i Cooperació que
l'aportació del Govern a la comunitat autònoma d'Extremadura
per a integració d'immigrants és excessiva?
Palma, a 21 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Pensa la Conselleria de Presidència i Esports elaborar un
pla d'acció per planificar i desenvolupar als pobles de les Illes
Balears tota la política que durà a terme cap a les persones
majors?
Palma, a 22 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2417/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de millora de les infraestructures dels centres
educatius públics (a tramitar pel procediment d'urgència).
(Mesa de 29 de març del 2006).
RGE núm. 2443/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per a la recuperació de la memòria

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple i pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
L'augment produït en els darrers anys del nombre d'alumnes
en els diversos nivells de l'ensenyament obligatori, unit a greus
problemes de les infraestructures dels centres educatius públics
que es veuen agreujats per la manca de manteniment adequat,
fa necessari situar com a prioritat absoluta de la Conselleria
d'Educació i Cultura l'anàlisi de necessitats existents i la
planificació, amb la provisió de la dotació econòmica pertinent,
d'aquelles situacions que s'han d'abordar amb urgència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:
1. La Conselleria d'Educació i Cultura realitzi un pla de
millora d eles infraestructures dels centres educatius públics de
les Illes Balears que inclogui la valoració econòmica i la
temporalització de les actuacions.
2. La Conselleria d'Educació i Cultura renunciï a les
inversions que ha anunciat que destinarà al finançament d'obres
dels centres educatius privats concertats i inclogui aquests
diners als que destinarà a finançar el Pla de millora de les
infraestructures dels centres educatius públics de les Illes
Balears.
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra
Unida i Els Verds presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Enguany, dia 14 d'abril es complirà el 75è aniversari de la
proclamació de la Segona República, una etapa decisiva de la
nostra història contemporània.
Durant el període republicà es va dur a terme el més seriós
intent de posar les bases per desenvolupar un estat democràtic
modern i per impulsar un projecte de modernització sense
precedents. Així, els primers governs republicans exerciren una
admirable tasca encaminada a resoldre les seculars injustícies
i desigualtats que patia l'Estat. El vot de la dona, l'ensenyança
laica, les reformes més justes en matèria social i agrària, la
separació Església Estat, la reforma de l'estament militar, són,
juntament amb la resta de les llibertats individuals i socials,
algunes de les fites de l'etapa republicana.
La II República suposà també un gran augment de presa de
consciència política de la població, amb un increment de la
sensibilitat política dels ciutadans i de les ciutadanes envers els
problemes reals de la societat. Per primera vegada sectors de la
població que tradicionalment havien estat exclosos de la vida
política, pogueren participar en el debat públic. El dinamisme
polític, social i cultural fou interns, amb un augment de les
associacions polítiques i sindicals, de les entitats culturals i
recreatives, que es convertiren en eines de participació
ciutadana.

anys de dictadura franquista i una transició cap a la democràcia
aconseguida pactant, a més de l'amnistia, una "amnèsia
colAlectiva".
A les Illes Balears han hagut de passar molts d'anys des de
la mort del general Franco per trobar les primeres accions
institucionals destinades expressament al reconeixement de les
víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.
Pensam que les noves generacions de ciutadans i ciutadanes
estan cada vegada més interessades per la memòria històrica
del període republicà i també pel que suposà l'etapa posterior.
Sens dubte, és cada vegada més creixent l'interès per la
preservació i la recuperació de la memòria històrica, com a tret
bàsic conformador de la identitat i, encara més, com a pretesa
contribució decisiva en la defens ai la promoció dels drets de
les persones i dels valors democràtics, d'igualtat i de solidaritat,
de pau i de llibertat.
És per això que presentam la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears acorda l'organització
d'un homenatge públic als diputats a les Corts, als diputats
provincials i als batles i als regidors, així com als servidors
públics del període de la Segona República que varen ser
assassinats i objecte de represàlies durant la Guerra Civil i el
franquisme, i que també es faci extensiu aquest homenatge a les
persones que varen patir la repressió del règim franquista.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè impulsi un Memorial Democràtic destinat
a la recuperació de la memòria històrica de tots els que varen
lluitar contra el franquisme i a favor de les llibertats
democràtiques i de la restauració dels valors democràtics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'un institut de la Memòria Històrica
de les Illes Balears amb la més ampla participació de la societat
civil.

El juliol del 2006 es compliran també 70 anys de l'inici de
la Guerra Civil, que suposà el trencament d'aquest període
democràtic i la instauració d'un règim dictatorial que va durar
més de quaranta anys, fins a la recuperació de les llibertats
democràtiques que havien caracteritzat el període republicà.
Hem de recordar que el trencament de la Guerra Civil
suposà la consolidació d'un règim dictatorial que va suprimir
les llibertats, va combatre els valors democràtics i va enaltir un
ideari totalitari i antidemocràtic. Per això mateix, es fa del tot
necessari un reconeixement públic a les persones que
defensaren els valors democràtics -en els quals es fonamenta la
nostra societat actual- d'aquell període i que va ser precisament
aquest compromís públic de defensa de la democràcia la causa
que fossin objecte de represàlies.
Tot i que a les Illes Balears l'interès per la memòria
històrica del període republicà i del franquista es troba en els
seus inicis en relació amb altres indrets de l'Estat, hem de
destacar notables iniciatives d'alguns ajuntaments i també
d'alguns colAlectius d'estudiosos que volen recuperar aquest
important període de la nostra història recent. Hem de recordar
la llosa que suposaren sobre el nostre propi passat els quaranta

Palma, a 21 de març del 2006.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La Directiva Europea de 21 de maig del 1991, sobre el
tractament d'aigües residuals urbanes (91/271/CEE), té per
objecte la recollida, el tractament i l'abocament de les aigües
residuals urbanes i el tractament de les aigües residuals
procedents de determinats sectors industrials. L'objectiu de la
directiva és protegir el medi ambient dels efectes negatius dels
abocaments de les aigües residuals.
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Segons l'esmentada directiva, concretament a l'article 3,
s'especifica de forma clara que com a màxim el 31 de desembre
del 2005 totes les aglomeracions urbanes que tenguin entre
2.000 i 15.000 habitants equivalents han de disposar de
sistemes colAlectors per a les aigües residuals urbanes.
El Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, incorpora
a l'ordenament jurídic espanyol els preceptes de la Directiva
91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües
residuals urbanes i imposa a les aglomeracions urbanes
l'obligació de disposar de sistemes colAlectors per a la recollida
i la conducció de les aigües residuals, així com l'aplicació de
distints tractaments abans del seu abocament a les aigües
continentals o marítimes.
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4. Especialment reorientar en el conveni de colAlaboració
amb el Ministeri de Medi Ambient les actuacions en
infraestructures de costes a les Illes Balears per prioritzar la
construcció i la millora dels serveis bàsics de recollida,
tractament i abocament d'aigües residuals, la qual cosa
suposaria unes actuacions importantíssimes i de primer ordre a
nivell ambiental.
Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

En el dia d'avui a les Illes Balears encara hi ha zones
urbanes que no disposen de sistemes de clavegueram, xarxa de
recollida, tractament i abocament de les aigües residuals. Els
ajuntaments on encara hi ha zones urbanes sense xarxa de
clavegueram estarien incomplint la normativa europea abans
esmentada i la llei estatal i es trobarien en una situació
d'ilAlegalitat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Aconseguir que totes les zones urbanes disposin d'una
adequada xarxa de clavegueram ha de ser una prioritat bàsica
per a totes les administracions implicades: estatal, autonòmica,
insular i local, per tal d'assegurar una bona recollida, tractament
i abocament de les aigües residuals urbanes i assegurar la
protecció del medi ambient, i evitar focus de contaminació.

Des de fa més d'una dècada i de forma continuada es
produeix l'abocament d'uns 80.000 m3 al dia d'aigües residuals
a la badia de Palma, que provenen dels colAlectors urbans que
conflueixen a l'EDAR de l'empresa municipal d'aigües
EMAYA, de l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

Per tot això presentam la següent:
Proposició no de llei
1. Reorientar els pressuposts de la comunitat autònoma per
destinar el pressupost necessari per al compliment de la
Directiva 91/271/CEE en tots els seus àmbits, recollida,
tractament i abocament, oferint els serveis bàsics i d'obligat
compliment a la ciutadania i assegurar la protecció al medi
ambient.
2. Augmentar els pressuposts destinats als convenis signats
amb els diversos consells insulars, dels plans insulars d'obres
i serveis en matèria de proveïment d'aigua i de sanejament, per
tal de donar prioritat a les actuacions de recollida i tractament
d'aigües residuals a les zones urbanes que encara no disposen
d'aquest servei, dotant-los amb la quantitat suficient per donar
solució a aquest problema en el termini d'un any.
3. Revisar els projectes i convenis de colAlaboració amb el
Govern de l'Estat (conveni de carreteres, conveni per a
actuacions en infraestructures de costes, conveni amb
l'execució d'obres hidràuliques, entre d'altres) per tal de
reorientar aquests convenis i donar prioritat a l'execució i al
finançament de projectes per a la millora dels serveis bàsics de
recollida, tractament i abocament d'aigües residuals que
suposarà una passa endavant importantíssima e la protecció del
medi ambient.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Aquests abocaments a la mar es realitzen a través de
l'emissari submarí que s'ubica a uns 600 metres de la costa just
davant les platges de Ciutat Jardí, un important lloc turístic i
residencial.
Aquest abocament afecta directament el polígon 38270105,
d'hàbitat prioritari de Posidonia oceanica establert a la
Directiva 92/43/CEE.
A més, aquesta zona des de Cap Enderrocat a Cala Figuera
està declarada com a "zona sensible" a les Illes Balears
mitjançant el Decret 49/2003, que estableix les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals i els criteris
d'abocament que no compleix l'EDAR 2 de Palma. Recentment,
dia 25 de gener del 2006, el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears va dictar sentència ratificant aquest decret
autonòmic (49/2003), pel qual es declara la badia de Palma
com a zona sensible, la qual cosa suposa que les aigües
residuals han de rebre un tractament addicional al secundari
abans de ser abocades a la mar.
L'empresa de l'Ajuntament de Palma EMAYA, que gestiona
aquesta EDAR no compleix la normativa vigent, ni autonòmica,
ni estatal ni europea respecte de l'abocament a la mar de les
aigües que provenen d'aquesta depuradora. Intenta excusar-se
en la manca de capacitat de l'estació depuradora o en la manca
de discriminació entre aigües residuals i pluvials, o en el fet que
és un problema puntual degut a pluges torrencials.
Diferents estudis i colAlectius ciutadans han denunciat des
de fa temps aquest abocament d'aigües residuals sense depurar,
que constitueix un fort impacte sobre l'ecosistema i la salut
pública i que afecta l'explotació pesquera professional i
esportiva, així com també repercuteix sobre la qualitat de les
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aigües de bany i afecta de forma negativa el sector turístic,
motor de l'economia de les Illes Balears.
El seguiment documentat al llarg de cinc anys evidencia que
no és un problema puntual d'abocament, sinó que és constant
els 365 dies de l'any.
L'empresa municipal EMAYA, de l'Ajuntament de Palma,
té l'obligació i la responsabilitat de complir la normativa i
disposa dels mecanismes necessaris per fer-ho i dels recursos
suficients, així ho demostra el superàvit financer d'aquest
empresa municipal de l'exercici 2005, així com, també, el
Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Medi
Ambient, té la responsabilitat de vigilar pel seu compliment i
de posar totes les mesures al seu abast per evitar la
contaminació per aigües residuals.
Per tot això presentam la següent

Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la comissió
pertinent.
El centre territorial de TVE a les Illes Balears ha complert
25 anys. El seu naixement va constituir un important impuls per
a la normalització de la llengua catalana, tant a nivell
d'informatius com de programes, impuls que s'ha anat
consolidant al llarg dels anys.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè vigili la correcta aplicació del Decret
49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les "zones
sensibles" a les Illes Balears, especialment per part de
l'Ajuntament de Palma i de la seva empresa municipal
EMAYA; així com a dir-ne un seguiment continuat per
assegurar la seva aplicació i evitar la contaminació de la badia
de Palma pels abocaments d'aigües residuals o no depurades, i
l'efecte sobre la praderia de Posidonia oceanica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els mecanismes financers perquè de
forma coordinada amb l'Ajuntament de Palma es dugui a terme
la correcta aplicació del Decret de "zones sensibles" per part de
l'empresa EMAYA, dependent de l'Ajuntament de Palma.
Palma, a 24 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2401/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre territorial de RTVE-Illes
Balears, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 29 de març del
2006).
RGE núm. 2418/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de l'Institut Balear d'Estadística, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 29 de març del 2006).

Durant aquests anys ha estat l'única emissora que ha emès
diàriament un informatiu d'àmbit autonòmic, fet que ha
possibilitat el coneixement de la realitat mútua de les Illes, molt
sovint ignorada d'una illa a l'altra.
Els centres territorials de TVE, a banda de constituir un
important patrimoni públic, han contribuït a l'articulació de
l'estat plurinacional i plurilingüe en tant que aquests centres han
actuat com a elements cohesionadors, apropant la realitat social
de cada autonomia a la resta de territoris de l'Estat.
La pervivència dels centres territorials amb les televisions
autonòmiques és totalment compatible en tant que responen a
realitats diferents. Una altra qüestió és que no s'hagi incentivat
la nova programació, més hores de desconnexions
autonòmiques, l'aprofitament dels importants recursos humans
amb què compta el centre, etc.
És per tot això que consideram que l'anunciat pla de
sanejament de RTVE per part dels responsables de Madrid no
pot implicar el desmantellament dels centres territorials ni pot
fer-se a costa dels seus treballadors, No hem d'oblidar la tasca
decisiva d'aquest centre i dels seus professionals, al llarg
d'aquests 25 anys, de creació de consciència de país mitjançant
una informació rigorosa de la realitat de les diferents illes. No
és casual que avui encara sigui líder d'audiència a les Illes
Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta a debat en comissió la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
reivindicacions dels/ de les treballadors/res del centre territorial
de TVE a les Illes Balears pel que fa al manteniment i l'impuls
del centre.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
centre territorial a favor de la normalització lingüística i també
com a element cohesionador de la realitat insular de la
comunitat autònoma.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el Pla de sanejament de la televisió pública estatal
no es faci a costa dels centres territorials ni dels seus
treballadors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar un impuls decisiu al centre territorial de les Illes
Balears per tal d'ampliar els horaris de programació autonòmica
i també l'edició dels informatius de cap de setmana.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes davant el Govern de
l'Estat perquè el Pla de sanejament de la televisió pública
estatal no es faci a costa del desmantellament o de la reducció
de la tasca del centre territorial a les Illes Balears.
Palma, a 21 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 2405/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2491/06, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de
la pregunta de referència, presentada pel diputat esmentat,
relativa a campanya per prevenir agressions en els centres de
salut i publicada al BOPIB núm. 126, de 24 de març d'enguany
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Les darreres setmanes hem assistit a un veritable ball de
xifres sobre perspectives de creixement econòmic i sobre
l'evolució més desagregada de l'economia balear. Les dades,
provinents d'institucions acadèmiques, del sector privat i de la
mateixa administració, divergeixen poc quant a grans números,
però molt quant a la desagregació dels sectors econòmics. En
concret, mentre la Conselleria d'Economia i Hisenda a firma
que la construcció no és tan determinant en la pauta de
creixement, el CRE i Hispalink -a banda dels estudis de
diagnosi del PSIB- asseveren que la construcció és una peça
central en l'actual model de creixement. Enfront d'aquesta
disparitat interpretativa, el Grup Socialista fa la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
un fòrum de contrast entre els grups de prospectiva econòmica,
per tal de confrontar metodologies i resultats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar l'IBAE, per tal que sigui aquesta entitat la que
proporcioni, amb criteris estrictament tècnics i defugint dels
interessos del partit que governa, les veritables "oficials" de
l'economia balear, amb el mateix sentit i en la mateixa direcció
que l'INE o que d'altres serveis públics d'estadística dependents
de les comunitats autònomes.
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei davant el Ple RGE
núm. 2234/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2519/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà
la retirada de la pregunta de referència, presentada pel grup
parlamentari esmentat, relativa a adaptació de la Llei
autonòmica 4/2005 a la Llei estatal 28/2005 i publicada al
BOPIB núm. 126, de 24 de març d'enguany
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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