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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
extraordinària del matí de dia 18 de juliol, s'aprovà la Llei
integral de la joventut.

Palma, a 26 de juliol del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI INTEGRAL DE LA JOVENTUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 48 de la Constitució Espanyola del 1978 estableix
que els poders públics han de promoure les condicions per a la
participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural.

L’article 10.13 de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la
competència exclusiva en matèria de joventut. 

En virtut d’aquesta competència exclusiva, la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha anat dictant, fins ara, una sèrie
de disposicions reglamentàries en àmbits molt concrets
d’actuació, fonamentalment relacionades amb les activitats de
turisme juvenil, temps lliure i informació juvenil. Com a
exemples es poden citar el Decret 16/1984, de 23 de febrer,
sobre reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure; el
Decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es regula la Comissió
Interdepartamental per a l’Elaboració de Polítiques de Joventut;
el Decret 29/1990, de 5 d’abril, pel qual es regulen les activitats
de temps lliure infantils i juvenils; el Decret 158/1997, de 12 de
setembre, pel qual es regula el Carnet Jove, i el Decret
35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa
Balear de Serveis d’Informació Jove i el Cens de la Xarxa
Balear de Serveis d’Informació Jove, alguns dels quals estan en
procediment de modificació, i tot això sense perjudici
d’algunes altres normes de desplegament de rang inferior. Així,
únicament s’ha regulat per llei el Consell de la Joventut de les
Illes Balears.

Aquesta normativa responia a les tendències generals a
l’Estat espanyol sobre les polítiques de joventut, centrades
fonamentalment en el temps lliure. No obstant això, aquesta
línia s’ha anat modificant i, en els darrers anys, s’ha imposat
una altra concepció de les polítiques de joventut, que
pressuposen, sobretot, la coordinació de les diferents polítiques
sectorials que afecten la joventut i la incorporació de noves
temàtiques coincidents amb els canvis produïts en la societat i
l’evolució del mateix colAlectiu de joves, com són la
immigració, l’oci juvenil, la promoció dels valors,

l’emancipació basada en l’accés a l’ocupació i l’habitatge,
l’educació i la formació, Europa, etc. 

De tot això es dedueix la necessitat d’aprovar aquesta llei
integral de joventut, capaç d’establir un marc normatiu i
competencial per desenvolupar les polítiques juvenils, i també
ordenar els serveis i les activitats, en l’àmbit de la comunitat de
les Illes Balears, que tingui per destinatari el jovent, amb la
finalitat d’obtenir un desenvolupament efectiu i la protecció
dels seus drets. Igualment, l’aprovació d’aquesta llei se sustenta
en la necessitat d’introduir un règim d’inspecció i sancionador
en l’àmbit del temps lliure i la joventut, del qual mancava la
nostra comunitat i que resulta imprescindible per poder garantir
el compliment de tots els requeriments normatius.

II

Aquesta llei pretén ser una norma innovadora, que parteix
d’un model de política de joventut de transició afirmativa
inspirat en les polítiques integrals, dirigides a respondre
integralment de les necessitats nuclears i perifèriques dels joves
i de les joves dins un marc estratègic de referència global.

Per això, encara que aquesta llei principalment és
d’aplicació als joves de les Illes Balears amb edats compreses
d’entre els 14 i els 30 anys, es preveu establir altres límits,
mínims i màxims, per als programes en els quals, per la seva
naturalesa o objectiu, s’estimi necessari.

La llei aposta per l’adopció d’una perspectiva transversal
basada en la interdepartamentalitat (per a una concreta
combinació de les polítiques de joventut explícites -les
desenvolupades per la Direcció General de Joventut- i les
implícites -desenvolupades per altres departaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears-), i la
interinstitucionalitat entre les administracions implicades i la
incidència dels agents socials que actuen directament o
indirectament sobre la joventut.

És important destacar que, per definir el contingut de la llei,
s’han tingut en compte, fonamentalment, les conclusions
extretes de l’estudi sociològic realitzat entre el 2004 i el 2005
sobre la realitat social dels joves i de les joves de les Illes
Balears, de forma que es parteix de les necessitats i les
expectatives detectades, principalment en relació amb la
qüestió de l’emancipació dels joves i de les joves.

Igualment, s’ha tingut en compte la importància de les
noves tecnologies de la informació per obrir espais de diàleg
amb i per als joves, crear fòrums de discussió i facilitar la feina
en xarxa entre els i les joves i entre les organitzacions de la
joventut. Les noves tecnologies de la comunicació també poden
ser utilitzades pels joves i per les joves per accedir a la
informació i poden ser una eina educativa per al seu
desenvolupament i la seva integració en la societat; tot això,
d’acord amb les conclusions de la UNESCO en aquesta
matèria. Però també s’ha considerat un objectiu d’aquesta llei
tenir en consideració els problemes que el ràpid
desenvolupament d’Internet pot crear, sobretot quant als
menors -que són el grup més vulnerable d’entre els usuaris de
la xarxa-, tal com ha detectat i recomanat la UNICEF.
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Per una altra banda, es detecta, com a constant en aquesta
llei, la preocupació perquè la mobilitat dels joves i de les joves
entre les Illes i amb la Península, fonamentalment, no sigui un
impediment perquè tots els joves i els joves de les Illes,
independentment d’on resideixin, accedeixin en condicions
d’igualtat als serveis establerts.

Igualment hi ha en la llei una preocupació per promoure les
condicions que facin real i efectiva la igualtat de l’home i la
dona, de forma que tinguin igualtat d’oportunitats. De forma
concreta, es preveu en matèria d’educació (impulsant
programes que promoguin la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en tots els àmbits) i en l’ocupació (garantint
l’accés de la dona al món laboral en condicions de igualtat de
tracte i d’oportunitats respecte dels homes), i s’aprecia en la
preferència per persones amb càrregues familiars, en el
desenvolupament de mesures en matèria d’habitatge, en la
política sobre família, etc.

III

Pel que fa a l’estructura de la llei, es divideix en 8 títols, 94
articles, 3 disposicions addicionals, 3 de transitòries, 1 de
derogatòria i 4 de finals.

El títol preliminar estableix l’objecte de la llei i les
definicions principals, els objectius de les polítiques de
joventut, l’àmbit d’aplicació general, els supòsits d’àmbit
d’aplicació especial i també els principis rectors de les
polítiques juvenils. Com s’ha dit, es presta una atenció especial
als obstacles que causa la doble insularitat, per aconseguir
l’homogeneïtat de serveis entre tots els joves i les joves de les
Illes Balears.

El títol I regula les competències de les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
l’organització administrativa a l’àmbit autonòmic. Aquesta
regulació tracta d’articular els diferents àmbits d’actuació de
les administracions, sobretot tenint en compte una probable
pròxima transferència de competències als consells insulars.
Com a novetat remarcable, destaca la creació de l’Institut
Balear de la Joventut, com a empresa pública, que té com a
objecte genèric la coordinació i l’execució de la política
autonòmica en matèria de joventut i lleure.

Destaca també la institucionalització dels plans autonòmics
de joventut, dels quals es regula la forma d’elaboració. La llei
també estableix l’obligatorietat de plans insulars de joventut i
la possibilitat que els ajuntaments elaborin els seus propis plans
d’aplicació al seu municipi. S’estableix el principi de
transversalitat com a principi rector en l’organització en
matèria de joventut.

Els títols II i III es destinen a regular el conjunt de
polítiques de promoció i integració de la joventut, definides
com totes aquelles actuacions i iniciatives destinades a
possibilitar ne l’emancipació i el desenvolupament personal, i
també a promoure i fomentar la integració i la participació
efectives de la joventut en la vida política, econòmica, social i
cultural. D’entre les polítiques previstes, destaquen
especialment les que tenen per objecte l’emancipació dels joves
i de les joves, sobretot en relació amb l’habitatge, l’educació i
l’ocupació, i per això, es regulen en un títol propi.

Però també es preveuen polítiques (agrupades en el títol III)
en relació amb altres sectors materials com la salut, la cultura,
l’esport, l’oci, la família. A més, tal com s’ha esmentat, i com
a novetat respecte de la resta de normatives autonòmiques
sobre joventut, s’introdueix un article sobre joventut i societat
digital, que respon a les recomanacions del Consell de la Unió
Europea de 24 de maig de 2005, sobre la base del Llibre Blanc
sobre la Joventut de la Comissió Europea, i també del Decàleg
de drets de la infància a Internet.

El títol IV, que se subdivideix en set capítols, regula les
línies de promoció juvenil, atesa la inexistència en aquest
moment d’una norma amb rang de llei que reguli tots aquests
serveis que incideixen en els ciutadans. 

El primer capítol es destina a la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove i al Cens, s’hi  recullen les normes existents
sobre la informació juvenil, actualitzant els principis de la
Carta Europea d’Informació Juvenil de l’European Youth
Information and Counseling Agency (ERYICA) -Agència
Europea per a la Informació i l’Assessorament dels Joves-, que
va aprovar a Bratislava -República Eslovaca- el 19 de
novembre del 2004 la 15a Assemblea General de l’Agència
Europea d’Informació i Assessorament per als Joves
(ERYICA); i s’hi inclouen noves funcions per al Centre Balear
d’Informació i Documentació per a la Joventut.

Altres capítols inclouen la formació en el temps lliure
infantil i juvenil, recullen la necessitat de reconeixement oficial
i l’elaboració d’un cens d’escoles d’educació de temps lliure
infantil i juvenil de les Illes Balears i l’homologació de títols
d’altres comunitats autònomes. També es fa referència als
programes i certàmens d’activitats culturals i artístiques; a les
activitats de turisme juvenil i a la mobilitat dels joves i de les
joves; a les activitats de temps lliure infantil i juvenil, la
regulació dels quals n’estableix bàsicament la definició i els
requisits generals, i la subjecció a autorització administrativa;
a les instalAlacions juvenils, únicament quant a la seva definició
i classificació o als tipus d’usuaris; i remet al desplegament
reglamentari els règims d’autorització, les característiques i els
requisits mínims. En aquesta matèria es crea la Xarxa
d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears, amb el seu
corresponent cens. Dins la xarxa general s’integra
autònomament la Xarxa d’Albergs Juvenils de les Illes Balears,
als quals és d’aplicació la normativa sobre alberguisme de la
Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF). I, en darrer
lloc, es regulen els carnets per a joves, en què, com a novetat,
es reconeix a les administracions locals la possibilitat de
promoure i gestionar carnets per als joves del seu àmbit
territorial amb l’objectiu que puguin gaudir dels avantatges en
l’accés als diferents béns i serveis dels territoris respectius en
la forma en què es determini a la regulació que els creï.

El títol V es dedica a regular la promoció de
l’associacionisme i la participació juvenil. Com a notes
destacades i novetats,  cal esmentar: a) es modifica el règim
actual de les entitats que poden tenir accés al Cens d’entitats
juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut; b) es
permet la cancelAlació d’ofici de la inscripció d’una entitat quan
aquesta no presenti en els terminis establerts reglamentàriament
el resum de la memòria d’activitats de l’any anterior; c) es
fomenta, a més de les formes organitzades de participació
juvenil, la participació de joves no associats. Amb aquest
objectiu s’ofereixen eines i formació per a la promoció del
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treball en xarxa amb l’administració i per facilitar la seva
participació en relació amb les polítiques de joventut. 

El títol VI es refereix als recursos i al finançament de les
polítiques de joventut i també fa referència a qüestions
relacionades amb les subvencions en matèria de joventut.

Ja s’ha esmentat que es regula en aquesta llei per primera
vegada el règim sancionador en matèria de joventut i temps
lliure en el títol VII, la qual cosa resulta imprescindible per
poder actuar de forma eficaç, sobretot davant situacions en què
els interessos dels menors i la seva seguretat es troben en perill.
S’hi estableixen la inspecció, les infraccions i les sancions.

En darrer lloc, les disposicions addicionals, transitòries i
finals tanquen una llei que suposa un important pas endavant en
les polítiques de joventut de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, una presa en consideració, en definitiva, de la
importància d’atendre les necessitats i les expectatives d’aquest
colAlectiu i de donar-li el protagonisme que li correspon.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte 

1. Constitueix l’objecte d’aquesta llei establir un marc normatiu
i competencial per al desenvolupament de les polítiques de
joventut, i també ordenar els serveis i les activitats que
promouen i organitzen persones físiques i jurídiques, públiques
i privades, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que tinguin per destinatari el jovent, amb la finalitat
d’obtenir un desenvolupament i una protecció efectius dels seus
drets.

2. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per joventut el colAlectiu
social divers i heterogeni, amb uns drets i deures atesos i
considerats des de la perspectiva de la plena ciutadania.

3. Igualment, a l’efecte del que disposa aquesta llei, s’entén per
política de joventut el conjunt d’actuacions i iniciatives
destinades a possibilitar l’emancipació i el desenvolupament
personal del jovent, i també a promoure’n i fomentar-ne la
integració i participació efectives en la vida política,
econòmica, social i cultural.

Article 2
Polítiques de joventut

1. Les polítiques en matèria de joventut les ha de dur a terme,
en l’àmbit de les Illes Balears, l’administració pública que, en
cada cas, tingui atribuïda la competència. En tot cas, han
d’estar presidides principalment pel principi de colAlaboració
interinstitucional i de coordinació entre les diferents
administracions que, de forma directa o indirecta, puguin actuar
sobre la matèria.

2. Els programes i les accions de les polítiques de joventut han
de promoure les condicions que facin real i efectiva la igualtat
de l’home i la dona en tots els àmbits; han de prestar una
atenció especial, en l’àmbit social, a corregir les desigualtats
entre els joves i les d’aquests davant altres sectors de població;
igualment, s’ha de posar un èmfasi especial entre els i les joves
més desfavorits, en especial en aquells amb problemes
d’adaptació, amb discapacitats i en situació o risc d’exclusió
social. En l’àmbit econòmic i cultural les polítiques de joventut
han d’atendre especialment els i les joves amb menys recursos.
En l’àmbit territorial, s’han de potenciar els programes i les
accions que afavoreixin l’intercanvi i la mobilitat dels joves i
de les joves entre les illes, amb altres comunitats i ciutats
autònomes i amb Europa fonamentalment.

3. Les polítiques de joventut han de perseguir bàsicament:

a) Afavorir la participació activa dels joves i de les joves en
la societat.

b) Fomentar l’associacionisme juvenil.
c) Promoure valors de solidaritat, tolerància i cultura de la

pau, garantir als joves els canals i els accessos a la informació
i a les tecnologies de la informació i la comunicació, i també
protegir los davant informacions i materials perjudicials per al
seu benestar, el seu desenvolupament i la seva integritat i
educació.

d) Garantir una educació pública, gratuïta i de qualitat a
qualsevol edat i a qualsevol espai, sigui formal o no formal,
creant les condicions necessàries per possibilitar aquest accés
a tota la ciutadania.

e) Establir les mesures necessàries de formació i informació
en aspectes mediambientals, dirigides a aconseguir un
desenvolupament sostenible des de tots els aspectes de la
societat.

f) Promoure, fomentar i garantir les mesures necessàries per
la defensa i el foment de la llengua i la cultura catalanes,
pròpies de les Illes Balears, a tots els àmbits de la societat, com
a tret característic propi i com a eina d’integració de la població
nouvinguda.

g) Fomentar la mobilitat del jovent entre les illes, amb altres
comunitats i ciutats autònomes i amb Europa fonamentalment.

h) Possibilitar l’emancipació del jovent i l’autonomia
personal dels joves i de les joves mitjançant l’accés a una
ocupació i a un habitatge dignes, a una formació i a una
educació adients, a les noves tecnologies i també a fomentar
hàbits de vida i d’oci i ocupació del temps lliure saludables.

i) Impulsar polítiques de promoció de la salut i hàbits
saludables entre els joves que permetin, així mateix, un major
coneixement sobre les conductes de risc en aquells aspectes que
els afecten especialment com són la sexualitat, les
drogodependències i la nutrició.

j) Afavorir la integració social d’aquells colAlectius de joves
amb una doble dificultat per aconseguir-la, prestant una
especial atenció als joves immigrants i a les dones joves.

k) Promoure, fomentar i garantir les mesures necessàries per
la defensa i el foment de la llengua i la cultura catalanes entre
la joventut.



6148 BOPIB núm. 144 -  28 de juliol del 2006

Article 3
Àmbit d’aplicació general

1. Aquesta llei és d’aplicació als joves i a les joves amb
veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de les Illes
Balears, amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys,
ambdues incloses, si bé poden establir se altres límits, mínims
i màxims, per a aquells programes o actuacions en què, per la
seva naturalesa o objectiu, s’estimi necessari.

2. També és d’aplicació a les persones físiques i jurídiques,
públiques i privades, que duguin a terme activitats en el territori
de les Illes Balears o prestin serveis que afectin, directament o
indirectament, els joves i les joves balears.

Article 4
Àmbit d’aplicació especial

1. A l’efecte d’aquesta llei també tenen la consideració de joves
de les Illes Balears totes les persones d’edats compreses entre
els marges establerts a l’apartat 1 de l’article anterior, amb
residència temporal fora de les Illes Balears per raó de la seva
formació, sempre que acreditin aquesta darrera circumstància
i haver residit a les Illes Balears almenys 5 anys i que el seu
darrer veïnatge administratiu ha estat en algun municipi de les
Illes Balears.

2. Així mateix, es poden incloure a l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei, per accedir als serveis i altres prestacions que hi
estableixen, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin, els residents a l’estranger, d’edats compreses
entre els marges establerts a l’article 3, descendents fins al
tercer grau en línia recta per consanguinitat de ciutadans
espanyols oriünds de les Illes Balears, en la mesura que tenen
la condició de balears als efectes de la legislació sobre
comunitats balears assentades fora del territori de la comunitat
autònoma.

3. Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir als serveis
i a la resta de prestacions que s’estableixin en aquesta llei o a
la normativa que la desplegui en iguals condicions que els
espanyols. Els estrangers extracomunitaris s’han de supeditar
als acords i als convenis internacionals i al principi de
reciprocitat, com també al que estableix la normativa estatal per
a la immigració o els drets i les llibertats dels estrangers. 

4. El que s’estableix en aquest article s’entén sense perjudici
del reconeixement per part de l’administració que
correspongui, i amb l’abast que reglamentàriament s’estableixi,
de situacions singulars que per la seva especial naturalesa
requereixin l’accés als serveis i a la resta de prestacions que es
regulen en aquesta llei o en la normativa que la desplegui.

Article 5
Iniciativa pública i privada

1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit
de les competències respectives i tenint en compte el principi
de coordinació entre aquestes, han d’exercir les accions
necessàries per acomplir tot el que disposa aquesta llei. Per
això, les administracions públiques han de comptar amb el
suport i la participació de la societat civil, de les entitats i dels
interlocutors lliurement establerts (CJIB) i han de vetllar per
garantir-ne la participació. 

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
potenciar i protegir la iniciativa social que, respectant la
planificació general que s’estableixi, promogui el
desenvolupament del jovent de les Illes, especialment aquella
que ho faci sense ànim de lucre i que promoguin els mateixos
joves. A aquest efecte, les administracions públiques de les
Illes Balears donaran el suport tècnic i financer necessari a
aquestes iniciatives.

Article 6
Principis rectors

1. Els principis rectors de la política de joventut que dugui a
terme qualsevol administració pública de les Illes Balears han
de ser els següents:

a) La universalitat, de forma que les accions en política de
joventut es dirigeixin a la generalitat de joves als quals es
refereixen els articles 3 i 4, sense distinció de sexe, ètnia,
origen, edat, estat civil, ideologia, creences, orientació sexual
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

b) La transversalitat, com a orientació i coordinació de
línies i mesures dutes a terme des dels diferents departaments
d’una administració especialitzats en determinats sectors de
població, com és la joventut, amb aquells altres amb
competències en sectors d’activitat.

c) La igualtat d’oportunitats: tots els joves i les joves tenen
dret a accedir en igualtat d’oportunitats als programes i a les
accions que els afectin, i l’administració pot elaborar
programes d’acció positiva dirigits a determinats sectors de la
població juvenil. S’ha de prestar una atenció especial a
promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, a
eliminar els obstacles causats per la doble insularitat per
aconseguir l’homogeneïtat de serveis entre els joves i les joves
de les Illes Balears, sota els principis de solidaritat i
subsidiarietat, i a evitar, en la mesura que sigui possible, la
duplicitat d’intervencions i recursos.

d) La participació juvenil, fomentant la implicació dels
joves i les joves en la societat en general. Les administracions
públiques han de desenvolupar mesures per promoure els
processos d’intervenció dels joves i les joves en la planificació,
el desenvolupament, l’execució i l’avaluació de les polítiques
de joventut. 

e) La integritat, entesa com la implicació de la societat en
el seu conjunt, i en especial de les distintes administracions
públiques i dels agents socials, i dels pares, les mares i els
tutors dels menors en l’articulació de mesures en benefici dels
joves i les joves.

f) La coordinació entre totes les administracions públiques
amb competències en matèria de joventut, entesa com la gestió
ordenada d’aquestes competències, establint òrgans de
coordinació en els àmbits que determina aquesta llei, per
aconseguir la màxima eficàcia en l’aplicació de les polítiques
de joventut. 

g) La planificació, mitjançant l’elaboració de plans de
joventut que estableixin els objectius i les accions que han de
dur a terme les administracions públiques i els mateixos joves
durant un període concret, per tal de garantir la coherència,
l’eficàcia i l’optimització dels recursos en totes les accions que
es facin.
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h) La descentralització, tant funcional com territorial,
mitjançant transferències i delegacions de competències, amb
l’objectiu d’apropar les accions als beneficiaris i garantir ne
l’eficàcia i l’execució plenes.

i) La solidaritat, amb l’objectiu de superar totes les
condiciones i les circumstàncies que creïn marginació i
desigualtat entre els joves i les joves i fomentar la solidaritat en
les relacions entre els joves i les joves i altres grups socials,
intentant superar les condicions que creen marginació i
desigualtats.

j) L’equitat, entesa com la creació de condicions perquè tots
els joves i les joves de les Illes Balears tinguin oportunitats de
rebre els serveis amb qualitat, per eliminar els efectes de la
desigualtat social, territorial i econòmica.

k) El desenvolupament de valors democràtics, mitjançant la
promoció de programes i accions que tendeixin a potenciar la
convivència, la llibertat, la igualtat, la tolerància i la solidaritat.

2. Les administracions públiques han de promoure l’adopció de
normes de qualsevol rang i de plans específics, la dotació
suficient dels recursos financers, materials, tècnics i humans, i
també la implantació de sistemes de qualitat i avaluació
necessaris per dur a terme de manera eficaç aquestes polítiques.

TÍTOL I
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS I DE L’ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA A L’ÀMBIT AUTONÒMIC

Capítol I
Competències de les administracions i les seves funcions

Article 7
Les administracions públiques

Les administracions públiques de les Illes Balears amb
competències en matèria de joventut són:

a) L’Administració autonòmica de les Illes Balears.
b) Els consells insulars.
c) Els ajuntaments de les Illes Balears i les entitats locals

d’àmbit territorial inferior al municipal.
d) Les entitats supramunicipals de les Illes Balears i altres

entitats locals.
e) Les entitats autònomes, les empreses públiques i la resta

d’entitats de dret públic que creï qualsevol administració
pública per gestionar les polítiques, els programes i les accions
de joventut.

Article 8
Competències de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

Corresponen a l’Administració autonòmica les
competències següents en matèria de joventut i lleure:

a) Regular reglamentàriament, amb la participació del
Consell de la Joventut de les Illes Balears, les condicions dels
centres, les instalAlacions, els serveis, les activitats i els
programes de la joventut, i, en general, totes les matèries que
regula aquesta llei o incloses dins les competències de joventut
i lleure.

b) Elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar, amb la
participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, la
planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Pla
autonòmic de joventut de les Illes Balears, i propiciar la
coordinació i la cooperació entre les diferents administracions
públiques i la participació dels joves i de les associacions
juvenils i els seus interlocutors.

c) Promoure, desenvolupar, gestionar i coordinar les
diferents accions dirigides al jovent des de tots els àmbits de
l’Administració autonòmica, en matèria d’habitatge, ocupació,
cultura, educació, salut, lleure i temps lliure, informació
juvenil, turisme juvenil, formació en el temps lliure, promoció
dels joves i de les joves artistes de les Illes Balears,
associacionisme o qualsevol altra que tingui el jovent de les
Illes Balears com a destinatari, i també coordinar les polítiques
juvenils de les Illes Balears i aquestes amb les d’altres àmbits
territorials.

d) Ordenar, inscriure i gestionar tots els censos i registres
d’abast autonòmic relatius a entitats, instalAlacions, escoles i
serveis existents en matèries objecte d’aquesta llei. 

e) Ordenar i gestionar les estadístiques autonòmiques.
f) Determinar els currículums i els requisits de les diverses

titulacions de temps lliure i informació juvenil d’àmbit
autonòmic, expedir ne els títols corresponents i regular les
corresponents convalidacions respecte d’altres titulacions, i
també les homologacions i els reconeixements amb titulacions
d’altres comunitats autònomes o estats. 

g) Dur a terme els estudis, les investigacions, les
publicacions, els congressos, els plans de formació dels
professionals i els programes experimentals de joventut i lleure
d’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, en
general, tot allò que sigui d’interès que contribueixi a la
formació integral dels joves i de les joves o que serveixi per
conèixer la realitat juvenil, en colAlaboració, si n’és el cas, amb
les entitats i les administracions competents.

h) ColAlaborar en l’actuació de les corporacions locals i dels
consells insulars en aquests àmbits i donar-hi suport.

i) Prestar suport al teixit associatiu juvenil com a vehicle
principal de transmissió dels valors democràtics de tolerància,
solidaritat i respecte a la diversitat, sense excloure altres formes
de participació i garantint que el CJIB pugui desenvolupar les
tasques per a les quals ha estat creat.

j) Promoure l’accés segur, saludable i de qualitat a la
societat virtual i potenciar l’educació en valors democràtics en
relació amb les actuacions que els joves i les joves hi facin.

k) Vetllar pel compliment del que es disposa en aquesta llei
i en el seu desplegament reglamentari.

l) Promoure i fomentar el voluntariat entre el jovent, com a
expressió de participació social i solidària.

m) Qualsevol altra competència establerta en virtut d’una
norma amb rang de llei.

Article 9
Competències dels consells insulars

1. Sense perjudici d’altres competències que l’ordenament
jurídic vigent els atribueixi, corresponen als consells insulars
les competències següents en matèria de joventut i lleure:
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a) Coordinar els serveis municipals que afecten l’àrea de
joventut i lleure per garantir una prestació integral i adequada
a la totalitat del territori de cada illa.

b) Assistir des dels punts de vista jurídic, econòmic,
formatiu i tècnic en matèria de joventut i lleure els municipis,
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió, i
colAlaborar-hi d’acord amb els recursos que el Govern de les
Illes Balears transfereixi als consells insulars per aquest motiu.

c) Prestar serveis públics en matèria de joventut i lleure de
caràcter supramunicipal.

d) Elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar el Pla insular
de joventut, mitjançant un procediment que garanteixi la
participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, dels
consells de la joventut del seu àmbit territorial, de les
associacions juvenils i dels mateixos joves en general.

e) Elaborar i gestionar els programes i les accions juvenils
d’àmbit insular, tant els propis com els que se’ls hagin delegat
o transferit.

f) Elaborar estudis i publicacions que siguin d’interès per al
jovent en l’àmbit insular.

g) El foment i el suport tècnic, econòmic i formatiu dels
consells insulars de la Joventut.

h) Prestar suport al teixit associatiu juvenil insular com a
forma prioritària de fomentar la participació del jovent, sense
excloure altres formes de participació.

i) Establir programes i accions que facilitin l’autonomia
personal del jovent i promoguin hàbits de vida saludables i
actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat.

j) Qualsevol altra competència que els atribueixi una norma
amb rang de llei o la normativa que desplegui aquesta.

2. Els consells insulars poden assumir, dins l’àmbit territorial
respectiu, mitjançant la transferència corresponent de
competències així com dels mitjans econòmics suficients, i amb
les limitacions que es determinin en la llei que les reguli com
a pròpies, la funció executiva, la funció reglamentària i la
gestió en matèries de joventut i lleure.

Article 10
Competències dels ajuntaments

1. Sense perjudici d’altres competències que l’ordenament
jurídic vigent els pugui atribuir, corresponen als ajuntaments i,
si n’és el cas, a altres entitats locals d’àmbit inferior o superior
al municipal, en el seu àmbit territorial, les competències
següents en matèria de joventut:

a) Participar en la planificació en els àmbits autonòmic i
insular de les polítiques juvenils i impulsar les actuacions que
es duguin a terme en l’àmbit municipal.

b) Elaborar, de forma potestativa, plans i programes
d’àmbit municipal en relació amb el jovent. 

c) Gestionar les polítiques juvenils que els corresponguin
com a conseqüència dels convenis i altres instruments de
colAlaboració que subscriguin amb tal finalitat amb
l’Administració autonòmica o amb els consells insulars.

d) Dur a terme activitats culturals, esportives i d’ocupació
dels temps lliure del jovent del municipi

e) Qualssevol altres competències que els atribueixi una
norma amb rang de llei. 

2. D’acord amb els principis establerts a l’article 6 i atesa la
seva proximitat amb el jovent, els ajuntaments han de tractar de
promoure la participació juvenil en l’àmbit del municipi i de

fomentar la participació ciutadana en la prevenció i la resolució
dels problemes juvenils detectats en el seu territori, i de
fomentar ne la implicació en la societat en general. Igualment,
han de donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells
locals de la joventut.

3. Mitjançant els serveis d’informació juvenil que els municipis
creïn i mantinguin, amb el reconeixement previ pel
procediment establert reglamentàriament, els ajuntaments
poden prestar informació al jovent de forma que puguin
orientar i assessorar la població jove del seu municipi, entre
d’altres, en les matèries que regula aquesta llei.

4. Igualment, els ajuntaments poden colAlaborar amb
l’Administració autonòmica i els consells insulars en
l’elaboració dels estudis d’àmbit autonòmic i insular, i també
elaborar anàlisis pròpies de detecció de les necessitats del
colAlectiu jove en el seu àmbit territorial i, en general, tots els
estudis que ajudin a conèixer millor aquesta població i a cercar
les millors solucions.

5. Els ajuntaments poden constituir entitats supramunicipals per
a una gestió més eficaç de les accions juvenils.

Capítol II
Organització administrativa a l’àmbit autonòmic

Article 11
Conselleria competent en matèria de joventut

Correspon a la conselleria competent en matèria de joventut
coordinar i executar accions d’aquest sector d’activitat
administrativa. Concretament, aquesta conselleria és competent
per:

1. Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans autonòmics de
joventut amb la colAlaboració del CJIB.

2. Articular els plans i els programes en matèries de joventut i
lleure competència d’aquesta conselleria que es formalitzin
conjuntament entre l’Administració de l’Estat i l’autonòmica.

3. Representar el Govern de les Illes Balears en qualsevol
manifestació supracomunitària i, especialment, davant
l’Administració de l’Estat i la seva administració instrumental
i, si n’és el cas, davant les institucions de la Unió Europea o
d’altres organitzacions internacionals. 

4. Fer arribar al jovent la informació, la documentació i
l’assessorament que necessita per desenvolupar les seves
iniciatives, exercitar els seus drets i assolir la seva emancipació
i el seu desenvolupament personal.

5. Desenvolupar conjuntament amb el Consell de la Joventut de
les Illes Balears la promoció de l’activitat associativa i la
participació juvenil, i facilitar li les eines i els recursos
econòmics, tècnics, d’infraestructures i materials necessaris.

6. Promoure mesures a favor del jovent de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera que en facilitin la
mobilitat.
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7. Ordenar, inscriure i gestionar el Cens d’entitats juvenils i
d’entitats prestadores de serveis a la joventut de les Illes
Balears.

8. Donar suport al desenvolupament de les iniciatives i dels
projectes de les associacions juvenils inscrites en el cens
esmentat al punt anterior i dels joves i de les joves en general.

9. Impulsar la prestació de serveis a la joventut tant des del
sector públic com des del privat i prioritzar les entitats sense
ànim de lucre.

10. Potenciar la promoció sociocultural de la joventut.

11. Programar i fer activitats de promoció i de divulgació de
l’obra de joves artistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera en el conjunt de les Illes Balears i de projecció dels
seus treballs més enllà del seu territori.

12. Ordenar, gestionar i reconèixer els diferents serveis de la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, de conformitat
amb la reglamentació respectiva, i gestionar-ne el cens. 

13. Gestionar el Centre Balear d’Informació i Documentació
per a la Joventut com a centre de referència a les Illes Balears
i capçalera de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

14. Expedir les titulacions en matèria d’informació juvenil en
els diferents nivells  formatius.

15. Planificar, gestionar, crear, explotar i mantenir els albergs,
les residències, els campaments, les cases de joventut i les
instalAlacions juvenils, en general, que siguin de titularitat de
d’Administració autonòmica.

16. Gestionar i promoure productes, serveis i activitats
relacionats directament o indirectament amb el turisme juvenil.

17. Autoritzar i revocar l’autorització dels centres, les
instalAlacions, els serveis i els programes per a la joventut que
es creïn a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord
amb el que estableix aquesta llei i la normativa que la
desplegui, i també gestionar-ne el cens respectiu.

18. Fomentar les relacions i la cooperació entre els organismes
encarregats de la temàtica juvenil d’altres comunitats
autònomes, de l’Estat, de la Unió Europea i de l’àmbit
internacional.

19. Planificar, coordinar i executar els programes en matèria de
joventut, lleure i voluntariat finançats o cofinançats amb fons
procedents de l’Administració General de l’Estat i la Unió
Europea, i fer-ne el seguiment i avaluar-los.

20. Potenciar el desenvolupament d’activitats de temps lliure,
camps de treball, turisme i intercanvis internacionals del jovent,
especialment en els programes de la Unió Europea.

21. Organitzar viatges i activitats de turisme de caire cultural i
educatiu en condicions avantatjoses per als joves de les Illes
Balears. 

22. Autoritzar i revocar el reconeixement de les escoles
d’educadors de temps lliure.

23. Donar suport a les escoles de formació d’educadors en el
lleure infantil i juvenil, especialment a les constituïdes des de
la mateixa xarxa associativa.

24. Expedir titulacions en matèria de temps lliure en l’àmbit
autonòmic. 

25. Fixar els continguts dels programes oficials de formació en
les escoles d’educació en el lleure infantil i juvenil i dels
programes de formació d’informadors juvenils.

26. Assegurar un sistema de control de qualitat i reciclatge a les
escoles de formació d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

27. Contribuir amb totes les administracions i entitats públiques
i privades al desenvolupament de les polítiques integrals de la
joventut.

28. Inspeccionar i, si s’escau, sancionar d’acord amb aquesta
llei en relació amb la matèria de joventut.

Article 12
L’Institut Balear de la Joventut (IBJove)

1. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l’Institut Balear de la Joventut, com a empresa pública
de les definides a l’article 1.b.1) de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb caràcter
d’entitat de dret públic, personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, té com a objectiu genèric coordinar i
executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure.

2. L’Institut Balear de la Joventut s’adscriu a la conselleria
competent en matèria de joventut. Pot dur a terme, en règim de
dret privat, qualsevol tipus d’activitat que sigui necessària per
acomplir les seves finalitats.

3. Li és aplicable aquesta llei, la Llei 3/1989, de 29 de març,
d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i la legislació general
que hi sigui aplicable.

4. Les funcions, l’organització i el règim de funcionament
d’aquest institut s’han de determinar reglamentàriament.

Capítol III
Organització transversal en matèria de joventut i plans

de joventut

Article 13
Coordinació d’accions en matèria de joventut

L’Administració autonòmica ha d’establir la coordinació
d’accions en matèria de joventut d’acord amb les bases
següents:

a) Les mesures que desenvolupen les distintes conselleries,
que afectin la joventut, es poden acompanyar d’altres mesures
a favor d’aquesta, mitjançant la conselleria competent en
matèria de joventut.



6152 BOPIB núm. 144 -  28 de juliol del 2006

b) La conselleria competent en matèria de joventut, per la
seva pròpia naturalesa transversal, pot articular mesures de
foment, d’informació, de formació, etc., en qualsevol matèria
sempre que tingui com a persones beneficiàries exclusives els
joves i les joves, amb la coordinació i el vistiplau de la
conselleria competent per raó de la matèria.

c) En aquells supòsits en què s’arbitrin mesures
d’intervenció, el destinatari exclusiu de les quals sigui el
colAlectiu juvenil, ha de comptar amb la coordinació adequada
per mitjà de la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració
de polítiques de joventut descrita en l’article següent. 

d) En tot cas, l’orientació metodològica de les accions
destinades als joves des de les distintes conselleries del Govern
de les Illes Balears ha de comptar necessàriament amb
l’assessorament de la conselleria competent en matèria de
joventut.

Article 14
Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de
polítiques de joventut

1. La Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de
polítiques de joventut, adscrita a la conselleria competent en
matèria de joventut, és l’òrgan específic de coordinació,
consulta i proposta en l’àmbit de la programació i l’execució de
les polítiques que, en matèria de joventut, promou el Govern de
les Illes Balears des de les distintes conselleries en els àmbits
a què fa referència aquesta llei.

2. La Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de
polítiques de joventut té com a funcions, a més de les que
reglamentàriament se li puguin atribuir, les següents:

a) Assegurar l’aplicació correcta de les polítiques per a la
joventut que facin des les diverses conselleries.

b) Proposar mesures que es puguin integrar en el Pla
autonòmic de joventut i fer ne el seguiment.

c) Establir els continguts transversals que s’esmenten en el
títol II d’aquesta llei. 

d) Vetllar pel seguiment i el compliment efectiu de les
mesures transversals que s’acordin.

3. La composició, l’organització i el funcionament d’aquest
òrgan s’han de regular reglamentàriament, assegurant en tot cas
la presència del Consell de la Joventut de les Illes Balears com
a membre de la Comissió Interdepartamental.

Article 15
Planificació i programació d’actuacions

1. Amb l’objectiu de fomentar l’atenció a la joventut i
coordinar les accions respectives, les administracions públiques
de les Illes Balears han de dur a terme una planificació de les
actuacions que es dirigeixin al jovent. En aquests plans i
programes s’ha d’establir l’assignació pressupostària de les
diferents actuacions previstes.

2. Per coordinar les accions i els serveis en matèria de joventut,
el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i,
optativament, els ajuntaments han de dur a terme aquests plans
de joventut:

a) Pla autonòmic de joventut de les Illes Balears, que ha
d’elaborar el Govern de les Illes Balears.

b) Plans insulars de joventut, que han d’elaborar els
consells insulars.

c) Plans municipals de joventut, que pot elaborar qualsevol
ajuntament per al seu àmbit territorial, de forma facultativa.

3. Les administracions públiques indicades han d’elaborar, amb
la participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears,
els plans de joventut corresponents per a períodes no inferiors
a tres anys, revisables periòdicament. Aquestes planificacions
han d’establir mesures relatives als àmbits específics dirigits al
jovent, sense que hi hagi dependència d’objectius i accions
entre les distintes administracions, si bé és necessari donar
audiència a les administracions afectades per a l’adequada
coordinació, colAlaboració i optimització de recursos.

Article 16
Elaboració dels plans autonòmics de joventut de les Illes
Balears

1. Les funcions d’ordenació, coordinació, planificació i
programació dins el Govern de les Illes Balears, en els àmbits
que estableix aquesta llei, corresponen a la conselleria
competent en matèria de joventut, sense perjudici de les
competències que tinguin atribuïdes altres òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de les corporacions locals.

2. La conselleria competent en matèria de joventut, mitjançant
la direcció general competent, i mitjançant un procediment que
garanteixi la participació del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, dels mateixos joves i de tots els sectors afectats, ha
d’elaborar una proposta inicial que ha d’aprovar posteriorment
la Comissió Interdepartamental.

3. Una vegada la Comissió Interdepartamental ha aprovat la
proposta del pla, el titular de la conselleria competent en
matèria de joventut l’ha de trametre al Consell de Govern
perquè l’aprovi.

Article 17
Contingut dels plans autonòmics de joventut

1. Els continguts prioritaris dels plans autonòmics de joventut
han d’atendre tots els sectors esmentats en els títols II i III
d’aquesta llei.

2. Les àrees establertes en l’apartat anterior s’han de subdividir
en mesures que, a la vegada, han de contenir les accions o
actuacions concretes que s’hagin de dur endavant. Aquestes
accions han de complir les característiques següents:

a) Caràcter transversal, si afecten diferents àrees o
impliquen més d’una conselleria.

b) Caràcter integral, si impliquen més d’una administració
pública.

c) Finançament adient.
d) Avaluació i seguiment de l’acció i els seus efectes futurs.
e) Han de tenir com a destinatari concret el colAlectiu jove

inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
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3. Els plans de joventut han de tenir en compte, de manera
especial, tant en la filosofia com en els objectius i les mesures
concretes, la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Article 18
Anàlisi de necessitats i seguiment d’actuacions

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de promoure, principalment des del Centre Balear
d’Informació i Documentació per als Joves, la realització
d’estudis i l’establiment de mecanismes que permetin obtenir
dades fiables i actuals sobre aspectes rellevants que afectin el
colAlectiu jove, amb l’objectiu de conèixer i atendre les seves
necessitats i inquietuds. Com a mínim, s’ha de fer un estudi
sociològic cada quatre anys, que s’ha de centrar en els aspectes
més importants que determina aquesta llei.

2. La planificació, la programació i l’execució de les actuacions
que es duguin a terme en el marc del que disposa aquesta llei
han de prendre en consideració els resultats de les anàlisis de
necessitats i del seguiment i l’avaluació dels plans que s’han
desenvolupat.

TÍTOL II
POLÍTIQUES PER A L’EMANCIPACIÓ DELS JOVES

I LES JOVES

Capítol I
Joventut i formació i educació

Article 19
Principis inspiradors de la política d’educació adreçada al
jovent

La política educativa ha d’anar encaminada a garantir el
dret a l’educació del jovent i s’ha de basar en el ple
desenvolupament de la personalitat dels joves i de les joves, en
els principis democràtics i en les llibertats fonamentals. Així,
s’ha de promoure l’educació en valors com la pau, la
solidaritat, la responsabilitat, la cultura de l’esforç, la igualtat
d’oportunitats, la participació i la no discriminació. En aquest
sentit, s’ha de tenir en compte, especialment, el foment de
l’educació en la igualtat, que s’ha de dur a terme mitjançant
programes específics que impulsin els aspectes següents:

a) La promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones en tots els àmbits.

b) El rebuig d’actituds racistes i xenòfobes i qualsevol altra
discriminació o comportament violent per motius de sexe, raça,
origen, edat, opinió, religió, estat civil, creences, orientació
sexual, discapacitat, llengua o qualsevol altra circumstància
personal o social.

Article 20
Educació formal i educació no formal

1. L’Administració autonòmica de les Illes Balears ha d’establir
les accions de connexió entre l’educació formal o reglada i
l’anomenada *no formal+. Les accions en matèria d’educació
no formal s’han de desenvolupar segons el que estableix
aquesta llei, sense perjudici del que disposen altres lleis de
l’àmbit educatiu. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per activitats
educatives integrades dins l’àmbit de l’educació no formal,

aquelles que es promouen des de la societat civil, on els
educadors no estan inserits en una estructura jerarquitzada i on
els educands són tota la població, que es dóna amb una
intencionalitat educativa i una planificació i metodologia
d’ensenyament i d’aprenentatge, sempre que aquestes ocorrin
fora de la regulació oficial d’àmbit educatiu, i en general, del
sistema educatiu institucional.

Així mateix, l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, conscient que una de les problemàtiques més greus en
matèria educativa és el fracàs escolar, arbitrarà mesures i hi
destinarà recursos encaminats a lluitar per la reducció del fracàs
escolar mitjançant programes que, en el marc de l’educació no
formal, possibilitin la millora del rendiment escolar.

2. La conselleria competent en matèria d’educació ha
d’executar les mesures relacionades amb l’educació formal dels
joves introduint aspectes sobre educació per a la participació i
educació de valors, així com els aspectes següents en relació
amb l’educació no formal: 

a) Executar programes i activitats complementàries que
afavoreixin la reincorporació al sistema educatiu i/o l’accés a
l’ocupació, i també el desenvolupament d’activitats
pedagògiques que en general redundin en una major qualitat de
l’educació, prioritzant aquells programes destinats a palAliar el
fracàs escolar i a fomentar recursos que permetin una segona
oportunitat a aquells joves que han abandonat els estudis reglats
i desitgin reprendre’ls.

b) Planificar, a partir de l’estudi de la situació laboral a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una
oferta formativa que faciliti la inserció laboral dels joves i de
les joves.

Article 21
Objectiu i funcions de l’educació adreçada al jovent

1. En relació amb la seva actuació, els objectius de
l’Administració autonòmica pel que fa a l’educació són:

a) Promoure totes les mesures necessàries per garantir la
finalització de l’educació obligatòria de tots els joves i les
joves i fomentar l’accés posterior a la formació professional, al
Batxillerat i als estudis superiors per tal de formar el jovent de
les Illes Balears de la millor forma possible per al seu futur.

b) Possibilitar la simultaneïtat entre estudis i feina.
c) Establir sistemes de coordinació que millorin la

informació acadèmica amb els serveis d’orientació educatius i
universitaris.

d) Establir programes d’integració escolar i social de les
persones immigrades, inserint-les en l’aprenentatge de la
llengua catalana i de la castellana, en cas que sigui necessari.

e) Millorar els sistemes d’ajudes a l’estudi, especialment
per al jovent procedent d’unitats familiars amb rendes baixes.

f) Facilitar l’accés als estudis fora de la pròpia illa, en
igualtat de condicions entre tots els joves i les joves, quan no
s’hi puguin cursar. 

g) Fomentar l’associacionisme a l’educació formal i no
formal.
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2. La conselleria competent en matèria de joventut té les
funcions següents:

a) Promoure el desenvolupament de programes educatius,
estudis, investigacions i materials didàctics en àmbits no atesos
pel sistema educatiu reglat, amb l’objectiu de promoure els
valors que estableix aquesta llei, la formació tècnica en el
jovent i l’adquisició d’hàbits saludables.

b) Planificar i executar mesures relatives a l’educació
formal i no formal destinades als joves.

c) Regular, promoure i expedir titulacions en matèries de
formació de mediadors juvenils, de l’àmbit de l’educació no
formal almenys, en relació amb la formació en el temps lliure
i amb la informació juvenil. 

d) Promoure la participació juvenil com un dels principals
agents en l’àmbit de l’educació.

e) Crear un sistema permanent de reconeixement recíproc
de crèdits entre els àmbits de l’educació formal i la no formal
interrelacionats, en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.

3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de colAlaborar amb la Universitat de les Illes Balears
per donar a conèixer i fomentar els estudis que s’hi
imparteixen, com també la resta dels seus serveis i programes
d’interès per a la joventut.

Capítol II
Joventut i ocupació

Article 22
Foment de l’ocupació juvenil i accés al mercat laboral

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de dur a terme programes específics adreçats a
facilitar al jovent l’adquisició d’experiència laboral, l’accés a
la primera ocupació i la creació d’ocupació estable, i a cobrir
altres necessitats que puguin sorgir en el seu itinerari d’inserció
laboral. En tot cas, ha de prevaler l’estabilitat laboral, la
igualtat d’oportunitats i la no discriminació per motiu de sexe,
ètnia o qualsevol altra circumstància. 

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha d’elaborar, amb la participació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears, plans i mesures destinats a
fomentar l’ocupació juvenil. Per aconseguir aquests objectius,
l’Administració autonòmica ha d’establir els instruments de
colAlaboració que consideri adients amb altres administracions,
amb entitats sense ànim de lucre i amb altres agents integrants
del teixit productiu i la societat civil en general.

Article 23
Línies d’actuació en política d’ocupació jove

La conselleria competent en matèria de treball ha d’adoptar
mesures en relació amb l’ocupació del jovent, en les quals
s’han de tenir en compte els aspectes següents:

a) Potenciar itineraris d’inserció laboral, amb especial
atenció a la formació per accedir al mercat laboral.

b) Fomentar ajudes a la contractació per compte aliè, per tal
de promoure la contractació de joves en llocs de feina estables
i indefinits.

c) Desenvolupar l’autoocupació juvenil i les iniciatives
emprenedores i empresarials, i donar suport a la creació
d’empreses per part de joves mitjançant incentius, línies de
crèdit preferent i qualsevol altre mecanisme que sembli adient,
especialment aquelles que es duguin a terme en sectors com
l’artesania, l’arquitectura tradicional i els valors etnogràfics.

d) Garantir l’accés de la dona al món laboral en condicions
d’igualtat de tracte i d’oportunitats respecte dels homes, i
fomentar especialment la formació i la inserció laboral de joves
amb discapacitat, de dones embarassades, de joves en atur de
llarga durada i altres grups que presentin una problemàtica
específica.

e) Potenciar la vinculació de les persones que reben la
formació amb el món laboral mitjançant les pràctiques en
centres públics i en empreses privades. Per això, s’han
d’establir els mecanismes que permetin ajustar aquestes
pràctiques als objectius per als quals s’han dissenyat.

f) Promoure mecanismes de coordinació entre
l’Administració i els ocupadors per conèixer les necessitats
reals del mercat laboral quant a formació.

g) Promoure espais de trobada entre l’Administració i el
món empresarial, i també amb representants dels joves i les
joves (Consell de la Joventut de les Illes Balears i òrgans
adients dels sindicats) per conèixer de primera mà les
necessitats reals del mercat laboral i fonamentalment del
colAlectiu jove quant a formació i ocupació.

h) Promoure l’accés del jovent a unes pràctiques i a una
feina dignes i adequades als estudis realitzats, un cop acabat el
període educatiu i en condicions laborals adequades. Per als
joves i les joves que tinguin alguna mancança educativa o hagin
abandonat els estudis s’han de preveure mesures que els
facilitin la formació per tal de poder accedir a un lloc de feina
adient i digne.

i) Fomentar l’associacionisme i molt especialment la
sindicació dels joves i de les joves a l’àmbit de l’ocupació.

j) Qualsevol altra actuació en aquest àmbit que pugui
beneficiar la joventut.

Capítol III
Joventut i habitatge

Article 24
L’habitatge com a base de l’emancipació

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de facilitar els processos d’autonomia personal del
jovent i, de forma complementària a l’actuació en l’àmbit de la
formació i l’ocupació, ha de desenvolupar una política activa
per facilitar l’accés del jovent a un habitatge digne.

2. Als efectes del que estableix l’article 3.1 d’aquesta llei, en
els programes i plans d’habitatge adreçats a facilitar-ne l’accés
al jovent de les Illes Balears, tenen aquesta consideració les
persones que no superin els 35 anys.

Article 25
Línies d’actuació en polítiques d’habitatge jove

1. La conselleria competent en matèria d’habitatge, en la seva
actuació envers el jovent, ha de tenir en compte els objectius
següents:
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a) Fomentar programes per oferir assessorament, informació
i suport al jovent en l’accés a l’habitatge, tant en règim de
lloguer com en règim de propietat.

b) Facilitar al jovent l’accés a la compra, l’autoconstrucció,
la rehabilitació o el lloguer del primer habitatge.

c) Facilitar l’accés del jovent a habitatges que pertanyen a
les xarxes públiques i establir, en les promocions públiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, un percentatge
d’habitatges reservat per a joves.

d) Establir incentius perquè el jovent adquireixi o llogui
habitatges.

e) Establir incentius per als propietaris que rehabilitin els
seus habitatges desocupats per destinar los a l’arrendament,
quan l’inquilí tingui la condició de jove en el moment de
formalitzar el contracte.

f) Establir incentius a promotors d’entre 18 i 35 anys per
rehabilitar habitatges.

g) Qualsevol altra actuació en aquest àmbit que pugui
beneficiar la joventut.

2. En el desenvolupament d’aquestes mesures han de tenir una
consideració especial els sectors de la població juvenil més
necessitats, com poden ser les persones amb discapacitats, les
que tenen fills o altres familiars a càrrec seu, les dones
embarassades o les persones amb menys recursos econòmics.

3. Per aconseguir aquests objectius en matèria d’habitatge,
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pot establir els instruments de colAlaboració que consideri
adients amb altres administracions públiques i amb empreses,
especialment amb les entitats locals i les entitats financeres,
respectivament.

TÍTOL III
ALTRES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ I

INTEGRACIÓ DE LA JOVENTUT

Capítol I
Hàbits saludables

Article 26
Joventut i salut 

1. L’Administració autonòmica de les Illes Balears, mitjançant
la conselleria competent en matèria de sanitat, fonamentalment,
ha de dur a terme programes específics per al jovent amb
l’objectiu de millorar la salut pública i la promoció d’hàbits
saludables. Amb el mateix objectiu, s’han d’establir, igualment,
mesures i accions dirigides als  pares, a les mares i als tutors, i
als mediadors juvenils, com són tècnics, informadors,
dinamitzadors, orientadors, responsables d’entitats i qualssevol
altres relacionats amb l’entorn del jovent.

2. L’Administració autonòmica ha de desenvolupar, en
colAlaboració amb els pares, les mares i els tutors quant als
menors i, en general, amb la resta de les administracions
públiques competents i d’entitats privades, especialment les
entitats sense ànim de lucre, programes d’hàbits saludables:

a) De prevenció i de tractament de drogodependències.
b) D’educació afectiva i sexual.

c) De prevenció i tractament de malalties de transmissió
sexual.

d) De prevenció d’embarassos no desitjats.
e) De prevenció i tractament de trastorns alimentaris.
f) De prevenció d’accidents de trànsit.
g) De qualsevol altra qüestió relacionada amb la salut que

sigui d’especial interès per al jovent.

3. S’han de desenvolupar, principalment, les accions i els
programes adreçats a la consecució d’aquests objectius:

a) Prevenir i protegir la salut integral del jovent i fomentar
hàbits saludables i prevenir els riscs laborals.

b) Oferir atenció sanitària d’acord amb els problemes i les
necessitats de salut propis d’aquesta població.

c) Adquirir hàbits basats en la prudència i el respecte a les
normes vials, amb l’objectiu de prevenir accidents de trànsit i
millorar l’educació i la seguretat vial.

d) Adquirir eines per resoldre conflictes.

4. L’Administració autonòmica ha de promoure l’establiment
de llocs o centres on els joves i les joves puguin ser assessorats
directament sobre qüestions relacionades amb la sexualitat i
rebin l’atenció necessària de forma confidencial i gratuïta .

5. L’Administració autonòmica ha de promoure campanyes de
sensibilització i educació i ha de desenvolupar programes
orientats a l’adquisició d’hàbits de consum responsables i
saludables. Les accions en matèria de consum adreçades al
jovent han de tenir per objecte la seva formació i educació, amb
la finalitat de contribuir a la difusió dels seus drets com a
consumidors i usuaris i promoure el seu exercici de forma
responsable, crítica i solidària.

Capítol II
Oci, temps lliure, cultura i esport

Article 27
Oci i temps lliure

L’Administració autonòmica ha de desenvolupar accions
per a l’educació en l’ús saludable del temps lliure. Per això, ha
d’adoptar les mesures següents:

a) Promoure programes específics en relació amb els camps
de treball, els intercanvis juvenils, internacionals i nacionals,
viatges culturals i educatius i turisme juvenil, campaments
juvenils i activitats de vacances.

b) Vincular el temps lliure a la participació, en qualsevol
dels seus àmbits: especialment cultural, social i esportiu 

c) Potenciar la xarxa d’instalAlacions juvenils i la seva
utilització com a centres de promoció d’activitats i trobades per
a joves.

d) Informar sobre activitats, transports, viatges i productes
turístics específicament dissenyats per a joves i promoure la
creació d’aquests productes. 

e) Promoure alternatives d’oci nocturn saludables.
f) Facilitar, en general, l’accés de la població juvenil a

serveis de caràcter recreatiu, cultural i esportiu.
g) Fomentar les associacions juvenils.
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Article 28
Joventut i cultura

1. La política que en matèria de cultura adreci l’Administració
autonòmica al jovent s’ha d’inspirar, paralAlelament, en la
política en matèria d’educació i formació, en el ple
desenvolupament cultural i de la personalitat humana, en els
principis democràtics i les llibertats fonamentals, i s’ha
d’ajustar a l’àmbit competencial autonòmic, tot i que pot
establir acords amb els consells insulars com a principals
administracions competents en matèria cultural. Amb la
finalitat d’impulsar el desenvolupament integral de la joventut,
s’ha de fomentar la creació cultural i artística i la investigació
científica.

2. Per això, s’han de desenvolupar les mesures següents:

a) Impulsar programes de promoció i acords amb
institucions públiques i entitats privades, especialment amb les
entitats sense ànim de lucre, de caràcter autonòmic, estatal i
internacional per desenvolupar activitats culturals, artístiques
i científiques.

b) Promoure campanyes d’animació a la lectura i a la
creació literària.

c) Dissenyar programes específics que potenciïn la
creativitat, la innovació, la participació i la promoció del jovent
en el món cultural, i establir la coordinació necessària entre els
programes que en aquest sentit desenvolupin les distintes
administracions. En la mateixa línia d’actuació, l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha d’impulsar els
processos de creació artística i cultural en els àmbits de la
música, la creació literària, les arts escèniques i les arts
plàstiques, entre d’altres, i ha de promoure certàmens en
l’àmbit autonòmic per impulsar joves artistes de les Illes
Balears i difondre les seves obres en l’àmbit estatal.

d) Fomentar la creació d’espais culturals juvenils entesos
com els espais integrals que permeten les trobades de joves i
afavorir l’accés a locals d’assaig de teatre, música, dansa i
l’aprofitament d’instalAlacions per fer hi tallers d’arts plàstiques
i per dur hi a terme actes de caràcter artístic i cultural.

e) Fomentar l’apropament del jovent al coneixement de la
ciència i dels avançaments científics i afavorir l’accés i la
difusió entre la població juvenil del patrimoni cultural de les
Illes Balears, amb visites guiades a museus, monuments
històrics, exposicions i teatres, i d’altres activitats similars.

f) Fomentar el coneixement de la cultura pròpia de les Illes
Balears.

g) Fomentar l’associacionisme en l’àmbit de la cultura.
h) Fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana,

pròpia de les Illes Balears, en qualsevol dels àmbits socials.
i) Qualsevol altra actuació en aquest àmbit que pugui

beneficiar la joventut.

Article 29
Joventut i esport

1. En el marc de la política que desenvolupa l’Administració
autonòmica de promoure hàbits de vida saludables, s’ha de
prestar una atenció especial a l’esport adreçat al jovent com a
instrument educatiu, de promoció de valors i que contribueix a
mantenir i millorar la salut.

2. La conselleria competent en matèria d’esports, en
colAlaboració amb altres administracions i amb associacions
juvenils, ha de fomentar la pràctica de l’esport entre el jovent,
mitjançant l’adopció de les mesures següents:

a) Promoure la utilització d’instalAlacions esportives en
centres educatius en horaris no lectius i, en general, promoure
l’ús de les instalAlacions esportives tant públiques com privades,
ampliant els horaris a tots els joves i les joves, com a
alternativa d’oci saludable.

b) Potenciar línies d’ajudes i subvencions en programes i
serveis esportius la destinatària dels quals siguin específicament
la joventut.

c) Fomentar la formació per a la pràctica esportiva.
d) Impulsar certàmens i competicions esportives juvenils,

i també el desenvolupament d’activitats orientades a persones
amb discapacitats físiques o psíquiques.

e) Qualsevol altra actuació que, en matèria d’esport, pugui
beneficiar el jovent.

Capítol III
Joventut i medi ambient, noves tecnologies, medi rural,

família i voluntariat

Article 30
Joventut i medi ambient

1. Les actuacions que en matèria de medi ambient dugui a
terme l’Administració autonòmica adreçades al jovent s’han
d’inspirar en la sensibilització, l’educació i la formació per
assolir un ús sostenible dels recursos naturals, i el manteniment
i la millora de la qualitat de vida. 

2. Per això s’han de dur a terme les accions següents:

a) Promoure programes de formació i d’iniciatives
adreçades a l’educació ambiental, i també d’activitats
específiques de coneixement i contacte amb la natura.

b) Fomentar les associacions juvenils en l’àmbit del medi
ambient.

c) Promoure programes i activitats destinats a l’ús d’espais
naturals i d’instalAlacions a l’aire lliure per a les associacions
juvenils i per als joves i les joves en general.

d) Fomentar la reducció, la reutilització o el reciclatge així
com l’ús d’energies renovables.

e) Qualsevol altra actuació necessària per reforçar el grau
de compromís de la joventut amb el medi ambient.

Article 31
Joventut i societat digital

1. L’Administració autonòmica ha de potenciar l’accés gratuït
a Internet així com acostar els espais digitals a la població jove,
especialment aquella que està en situació de risc d’exclusió
social. Així mateix ha de fomentar la participació digital com
a mitjà d’expressió, de comunicació i d’integració social, sense
deixar de banda els trets d’identitat cultural propis de les Illes
Balears.

2. L’Administració autonòmica, en colAlaboració amb la resta
d’administracions públiques competents i d’entitats privades,
ha de promoure:
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a) Programes informàtics per tal de convertir l’accés a les
noves tecnologies en una qüestió segura (mitjançant la
certificació *Internet segura+ o altres programes) tant pel que
fa als continguts (informació), com pel que fa a les possibles
agressions que provinguin dels programes de comunicació
(xats, fòrums, etc.). Així mateix, ha de promoure, mitjançant els
serveis d’informació jove, programes que potenciïn
l’alfabetització informacional per tal que el jovent aprengui a
utilitzar la informació d’una manera saludable.

b) Els valors democràtics de comportament (llenguatge no
sexista, solidari, multicultural i sostenible) als entorns virtuals.
Així, s’ha de promoure l’ús responsable dels sistemes
tecnològics, la informació i els programes informàtics, la
netiqueta (ètica dins la xarxa) i l’ús positiu d’aprenentatge
permanent, de colAlaboració, de consecució d’objectius i de
productivitat. 

c) La formació, bàsica i contínua, per a tècnics en joventut
i mediadors de joves i, en general, per a tots els professionals
que treballen en els diferents àmbits que afecten el jovent,
mitjançant el desenvolupament de cursos d’educació no formal
en línia (plataforma d’aprenentatge virtual), amb vistes a
potenciar la igualtat d’oportunitats quant a l’adquisició de
coneixements sense distinció de lloc de residència.

d) La participació activa del jovent i de les associacions
juvenils, sobre temes específics a partir de les possibilitats que
ofereixen les tecnologies de la comunicació i informació:
fòrums o qualsevol altra línia de diàleg i comunicació de la
societat digital pels mitjans tecnològics adients.

e) L’accés i l’adequació de continguts d’interès pel jovent
a l’entorn web a partir de llocs web amb informació específica
i general per als joves i les joves, digitalització de materials,
dossiers i documents de manera sistemàtica, creació de
repositoris de fàcil accés i ús.

f) La participació del jovent en tots els estats del procés de
la informació "infoparticipació".

Article 32
Joventut i noves tecnologies

1. L’Administració autonòmica ha de dur a terme accions per
universalitzar l’accés a les noves tecnologies de la comunicació
i informació per part del jovent, especialment les persones que
tenen discapacitat o estan en situació de risc.

2. La conselleria competent en matèria de telecomunicacions,
en colAlaboració amb la conselleria competent en matèria de
joventut, ha de desenvolupar línies de promoció que facilitin
l’accés a les xarxes telemàtiques amb la finalitat de:

a) Universalitzar l’accés del jovent a les noves tecnologies
de la informació i de la comunicació.

b) Desenvolupar accions informatives i formatives que
acostin el jovent a la societat de la informació, potenciïn les
habilitats informacionals, l’alfabetització informacional i una
visió crítica i lliure de les noves tecnologies.

c) Elaborar programes i mecanismes per protegir el jovent
a Internet.

d) Donar suport a la dotació de centres juvenils (serveis
d’informació juvenil, casals de joves, consells de joventut, etc.)
de recursos tecnològics generals i altres amb sistemes d’accés
a l’ordinador per a joves amb discapacitats, i també promoure
la creació de ciberespais, especialment a barriades
desfavorides.

e) Donar suport a les xarxes i al treball en xarxa, com a
mitjà de participació del jovent dins les associacions i la
promoció dels valors de solidaritat i cooperació, a més de
construir una societat de la informació centrada en la persona,
per compartir la informació i el coneixement amb altres
persones, comunitats i societats.

Article 33
Joventut, medi rural, pesca i sectors tradicionals

1. L’Administració autonòmica ha de desenvolupar mesures
que afavoreixin la permanència dels joves i les joves en els
nuclis rurals i ha de prestar una atenció especial a la
potenciació de joves agricultors, ramaders, aqüicultors i
pescadors, i també al nou assentament del jovent en àrees
rurals. 

2. En aquest sentit, s’han d’adoptar mesures a favor del jovent
per aconseguir els següents objectius:

a) Potenciar la incorporació del jovent a les explotacions
agràries, ramaderes i pesqueres o d’aqüicultura.

b) Promoure la integració del jovent en cooperatives
agràries o en altres tipus de formes associatives similars. 

c) Dur a terme activitats de formació en matèria agrària,
ramadera, forestal, pesquera o d’aqüicultura.

d) Establir iniciatives vinculades a l’agroturisme.
e) Establir iniciatives d’autoocupació en matèries com

l’artesania, l’arquitectura tradicional i els valors etnogràfics.

Article 34
Joventut i voluntariat

A l’àmbit de les Illes Balears, s’ha de promoure el
voluntariat entre la joventut d’acord amb el que estableix la
normativa vigent sobre la matèria i s’han d’impulsar actuacions
i programes que tinguin com a objectiu donar suport a la
creació d’associacions orientades al servei voluntari europeu,
accions innovadores en la creació de xarxes de solidaritat i
cooperació, i processos específics de formació i preparació de
joves en l’esperit voluntari, i que els fomentin.

Article 35
Joventut i família

1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la direcció general
competent en matèria de família, ha de desenvolupar mesures
encaminades al reconeixement i al suport de les famílies joves,
ateses la seva funció com a institució bàsica de la societat i les
dificultats a què s’enfronten en les primeres etapes
d’emancipació.

2. S’ha de prestar una atenció especial a les famílies joves, els
membres de les quals no superin els 30 anys i, en particular, a
aquelles amb dificultats econòmiques i monoparentals, així
com a les dones joves embarassades.

3. El suport a la família s’ha de plasmar, preferentment, en
aquests aspectes:

a) Oferir mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, ja sigui
en règim de lloguer o de propietat.
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b) Oferir assessorament especial en temes relacionats amb
la família i les relacions familiars. 

c) Crear unes condicions favorables perquè els homes i les
dones puguin tenir fills, mitjançant mesures per facilitar la
conciliació de la vida familiar, la laboral, i de formació dels
joves i les joves amb fills.

d) Incentivar la instalAlació i l’aprofitament de centres
d’educació infantil en els centres de feina públics i privats.

e) Promoure programes d’ajuda i suport per a mares i pares
joves amb responsabilitats familiars no compartides o amb
parts múltiples.

f) Promoure programes de suport i colAlaboració amb
associacions i institucions.

Capítol IV
Mobilitat juvenil

Article 36
Mobilitat juvenil

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de promoure polítiques per fomentar la mobilitat per
a tota la joventut de qualsevol de les illes, per garantir-ne la
igualtat d’oportunitats, sobretot en relació amb els estudis, la
formació, els programes i les activitats de participació social,
amb l’exercici dels seus drets a l’associacionisme i a la
participació en els òrgans suprainsulars, i amb el seu
enriquiment cultural mitjançant els intercanvis i el turisme
juvenil.

2. Les administracions han d’articular mecanismes que facilitin
la mobilitat geogràfica del jovent a les distintes fases de la seva
formació, amb la finalitat de potenciar ne la visió intercultural,
les inquietuds investigadores i la formació més enllà de l’àmbit
del seu entorn quotidià, per tal d’enriquir la seva construcció
personal i el seu futur professional.

3. Per tal de complementar els currículums acadèmics del
jovent amb coneixements i matèries no recollides en els seus
estudis, s’han de promoure l’adhesió i la colAlaboració amb
projectes educatius d’especial rellevància tant d’àmbit
interinsular, com estatal i internacional.

TÍTOL IV
LÍNIES DE PROMOCIÓ JUVENIL

Capítol I
Serveis d’informació jove

Article 37
Concepte i principis de la informació juvenil

1. S’entén per informació juvenil, als efectes d’aquesta llei,
l’activitat de recerca, recopilació, tractament i difusió de la
informació per al jovent, i també l’orientació i l’assessorament
prestats al jovent en els serveis d’informació jove.

2. La informació juvenil s’ha de basar en els principis generals
establerts en la Carta ERYICA i en aquells altres que generin
els òrgans competents d’àmbit autonòmic, estatal o europeu en
matèria d’informació juvenil, i, expressament, en els principis
següents:

a) Igualtat. L’accés a la informació s’ha d’establir en
condicions d’igualtat per a tots els joves i les joves, sense que
hi pugui haver cap discriminació per raó d’ubicació, origen,
sexe, religió, classe social o altres circumstàncies o condicions
personals o socials.

b) Independència. La informació ha de ser independent i
objectiva i ha de respondre a les demandes o necessitats que
expressin els usuaris i se n’ha d’excloure qualsevol interès
particular i ideològic.

c) Qualitat. La informació l’ha de facilitar de manera
professional personal format a l’efecte. En tot cas, la
informació ha de ser completa, precisa, actualitzada i pràctica,
i se n’ha de garantir l’objectivat mitjançant el pluralisme i la
contrastació en la utilització de les fonts d’informació.

d) Atenció personal. L’atenció a l’usuari ha de ser
personalitzada i adaptada a la demanda. La informació i
l’assessorament han de respectar la confidencialitat i l’anonimat
de l’usuari.

Article 38
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove)

1. Per assegurar la canalització correcta de la informació
juvenil, en l’àmbit territorial de les Illes Balears existeix la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove), que es
constitueix pel conjunt d’activitats d’informació, d’orientació
i d’assessorament dirigides als joves i prestades directament al
públic, promogudes i desenvolupades per entitats públiques o
privades, l’objecte de les quals coincideixi amb les accions
descrites, prèviament reconegudes o censades oficialment.

La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove)
serà gestionada pel Govern de les Illes Balears juntament amb
els consells insulars als quals s’hagin transferit les
competències de joventut.

2. La informació, l’orientació i l’assessorament que es prestin
per mitjà dels serveis d’informació jove han de versar sobre
totes les matèries que siguin d’interès per als joves i les joves
que no siguin constitutives de delicte, i no es poden establir
discriminacions o limitacions de cap índole.

3. La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove s’integra per:

a) El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la
Joventut.

b) Els centres d’informació jove.
c) Els punts d’informació jove.
d) Les unitats d’informació jove.
e) Les assessories per a joves.

4. El reconeixement, els objectius, les funcions i els requisits i
les condicions de funcionament d’aquests serveis s’han de
determinar reglamentàriament.

Article 39
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la
Joventut

1. El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la
Joventut està adscrit a la conselleria competent en matèria de
joventut i és el representant de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en les tasques de coordinació, colAlaboració i
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cooperació amb tots els serveis de la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove i també de la inspecció.

2. Els objectius primordials del Centre Balear d’Informació i
Documentació per a la Joventut són informar, orientar,
assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser
d’interès per a la joventut. En concret, li corresponen les
funcions següents:

a) Representar les Illes Balears en les relacions de
colAlaboració, coordinació i cooperació que s’estableixin amb
organismes similars de les diferents administracions públiques.

b) Promoure la creació de nous serveis d’informació.
c) Dur a terme el tractament de la informació juvenil,

sobretot en format informàtic  i digitalitzar materials d’interès
per als joves de manera sistemàtica.

d) Informar preceptivament sobre la creació de nous serveis
d’informació.

e) Promoure la creació i l’avaluació d’espais comuns de la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

f) ColAlaborar amb els serveis d’informació pel que fa a
l’aportació de material de consulta i publicacions.

g) Formar i reciclar el personal informador de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

h) Promoure i coordinar, si pertoca, l’edició de publicacions
de tipus informatiu que siguin d’interès per als joves en
general.

i) Promoure dins la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove el desenvolupament de les noves tecnologies
informàtiques i l’aplicació d’aquestes, per millorar la qualitat
de la informació i difondre la més entre la joventut.

j) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els
serveis d’informació jove.

k) Cooperar amb les distintes administracions públiques i
els organismes, nacionals i internacionals, dedicats a tasques
informatives i documentals.

l) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que
duguin a terme programes relacionats amb els joves i les joves
i, molt especialment, amb els més desfavorits.

m) Ampliar, dotar i actualitzar la biblioteca específica de
polítiques i programes de joventut i constituir un centre
documental sobre la realitat del món dels joves i de les joves en
cada moment.

n) Investigar i analitzar els canvis que es produeixen sobre
aquest sector de la població.

o) Difondre la informació, les anàlisis i els estudis realitzats
i promoure publicacions, periòdiques o no, sobre la situació de
la joventut.

p) Potenciar l’intercanvi d’informació entre les institucions,
els investigadors, els professionals i els agents que intervenen
en el treball amb joves.

q) Donar documentació a les institucions i als organismes
i assessorar-los en matèries que afecten la  joventut, com a
conseqüència de la seva tasca general d’informació i
documentació.

r) Promoure l’anàlisi del conflicte juvenil, en totes les
diverses manifestacions, coordinant esforços i plantejaments
amb l’Observatori per a la Convivència Escolar en els centres
educatius de les Illes Balears.

s) Promoure la coordinació efectiva amb la UIB, en especial
amb els grups d’investigació dedicats als joves i a les joves.

Article 40
Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove

1. El Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove,
dependent de la conselleria competent en matèria de joventut,
és l’instrument de coneixement, planificació, ordenació i
publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’acord amb els requisits
i en les condicions que s’estableixen reglamentàriament, els
centres, els punts i les unitats d’informació, i les assessories per
a joves.

2. Per inscriure-s’hi és necessari que s’hagi obtingut prèviament
el reconeixement com a servei d’informació jove en els termes
en què reglamentàriament es determini

Capítol II
Formació en el temps lliure infantil i juvenil

Article 41
Formació en el temps lliure infantil i juvenil

1. Les administracions competents han de promoure, impulsar
i coordinar la formació i la investigació en l’àmbit de
l’educació no formal en el temps lliure infantil i juvenil.

2. S’ha de regular reglamentàriament el contingut dels
programes formatius encaminats a l’obtenció de les titulacions
que, en matèria d’educació en el temps lliure infantil i juvenil,
s’estableixin en l’àmbit de les Illes Balears.

3. Per les característiques específiques d’aquest tipus d’escoles
de formació i per la importància de la població final
destinatària, les institucions responsables de la inspecció i del
seguiment seran especialment vigilants en el compliment de
normativa i les obligacions de les escoles i del seu professorat.

Article 42
Cens d’escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil
de les Illes Balears

1. El Cens d’escoles d’educació de temps lliure infantil i
juvenil de les Illes Balears, dependent de la conselleria
competent en matèria de joventut, és l’instrument de
coneixement, planificació, ordenació, inspecció i publicitat en
el qual s’han d’inscriure, d’acord amb els requisits i en les
condicions que s’estableixen reglamentàriament, les escoles
d’educadors de temps lliure infantil i juvenil.

2. Per inscriure s’hi és necessari que prèviament s’hagi obtingut
el reconeixement oficial com a escola d’educadors de temps
lliure infantil i juvenil. Les escoles d’educadors de temps lliure
infantil i juvenil causaran baixa del cens i perdran el seu
reconeixement si no compleixen els requisits i les condicions
establerts reglamentàriament, previ informe del servei
d’inspecció d’escoles d’educadors de temps lliure infantil i
juvenil.

3. Es poden reconèixer com a escoles d’educadors de temps
lliure infantil i juvenil totes les escoles que, promogudes per la
iniciativa pública o privada, tinguin per objecte la formació, el
perfeccionament i l’especialització dels educadors en les
activitats i tècniques orientades a la promoció i a la utilització
adequada de l’oci i el temps lliure infantil i juvenil, d’acord
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amb els programes oficials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

4. Les escoles d’educadors de temps lliure juvenil poden tenir
àmbit insular o autonòmic, segons tinguin centres en una o més
illes.

Article 43
Homologació de títols

Els títols o diplomes que en matèria d’educació del temps
lliure juvenil expedeixi l’Administració autonòmica de les Illes
Balears es poden homologar amb les titulacions corresponents
que expedeixi l’Estat o les altres comunitats autònomes d’acord
amb el procediment que reglamentàriament s’estableixi.

Capítol III
Programes i certàmens d’activitats culturals i artístiques

Article 44
Promoció cultural i artística

Amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament integral de la
joventut, les administracions competents han de fomentar la
creació i la participació cultural i artística, tant en l’àmbit de les
Illes Balears com en l’exterior, mitjançant l’adopció de les
actuacions següents:

a) El disseny i l’execució de programes específics que donin
suport a la creativitat, la participació i la promoció del jovent
en el món cultural i artístic mitjançant l’organització de
trobades, certàmens, tallers, cursos i altres activitats.

b) La promoció mitjançant programes itinerants de l’obra
de joves artistes balears en les altres illes i també en altres
comunitats autònomes.

c) El foment de la creació d’espais culturals juvenils com a
espais integrals que permetin la trobada dels joves i de les joves
i l’accés a locals d’assaig de música, dansa i la realització de
tallers d’arts plàstiques i escèniques, entre d’altres.

d) El suport a la formació i la divulgació de l’obra dels
joves i les joves artistes i a les associacions culturals i
artístiques formades per joves.

e) La promoció i l’incentiu a la colAlaboració de les entitats
privades, en activitats de desenvolupament cultural i artístic.

f) La promoció de la creació sociocultural en la llengua
pròpia de les Illes Balears i també la promoció d’una cultura
popular i moderna feta per joves.

Capítol IV
Activitats de turisme juvenil i mobilitat del jovent

Article 45
Mesures per afavorir la mobilitat geogràfica del jovent

1. L’Administració autonòmica, en colAlaboració amb els
consells insulars i els ajuntaments, ha de promoure mesures que
facilitin la mobilitat geogràfica en favor del jovent mitjançant
intercanvis juvenils i activitats de cooperació en aquests àmbits:

a) En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per garantir la igualtat d’oportunitats entre els joves i les joves,
desenvolupant i potenciant de manera particular el turisme
intern, el suport als joves i, en particular, als mediadors juvenils

i als membres de les associacions juvenils, per a la realització
d’estudis, cursos, jornades, activitats de participació, etc. 

b) En l’àmbit d’altres comunitats, ciutats autònomes i
països, per incrementar la comprensió de la diversitat cultural
contribuint a la promoció del respecte als drets humans.

2. Així mateix, s’han de dur a terme actuacions d’organització
de viatges i activitats de caire cultural i educatiu en condicions
avantatjoses per als joves de les Illes Balears.

Capítol V
Activitats de temps lliure infantil i juvenil

Article 46
Activitats de temps lliure infantil i juvenil

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entenen per activitats de temps
lliure infantil i juvenil aquelles activitats, adreçades als infants
i joves, fins a l’edat que es determini reglamentàriament, que
tinguin la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió,
la formació, el descans i les relacions dels seus participants, en
execució d’un programa o projecte educatiu i que es facin dins
l’àmbit de l’educació no formal amb la durada mínima que
s’estableixi reglamentàriament. S’hi inclouen les activitats de
temps lliure que es fan amb menors d’edat als casals i als
centres infantils i juvenils de temps lliure, de caràcter públic o
privat, que tenen el mínim de funcionament setmanal continuat
que es determini reglamentàriament.

2. De la mateixa forma s’han de determinar els tipus, les
característiques i les condicions en què s’han de desenvolupar
aquestes activitats.

3. Cadascuna de les activitats de temps lliure que, per les seves
característiques, restin subjectes a aquesta normativa, han de
comptar amb un equip de dirigents, format pel director
responsable de l’activitat i pels monitors. Reglamentàriament
es determinarà el nombre mínim de monitors que ha d’haver en
proporció al de participants.

4. El director de l’activitat, que en tot cas ha de tenir més de 18
d’anys, ha d’estar en possessió del títol de director d’activitats
de temps lliure infantil i juvenil. Igualment, per desenvolupar
activitats de monitor de temps lliure s’ha de tenir el títol de
monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil. No obstant
això, reglamentàriament es podran determinar altres titulacions
o formacions com a aptes per permetre exercir de director o
monitor de temps lliure.

Article 47
Activitats excloses

S’exclouen de les activitats de temps lliure infantil i juvenil:

a) Les que tenen caràcter familiar.
b) Les que duen a terme joves a títol particular i en les quals

no concorri cap entitat formalment constituïda ni en la
planificació ni en el desenvolupament.

c) Qualsevol altra que es determini reglamentàriament.



BOPIB núm. 144 -  28 de juliol del 2006 6161

Article 48
Promotors

Poden ser organitzadors de les activitats de temps lliure
infantil i juvenil els organismes públics competents i les entitats
privades amb o sense ànim de lucre i també les persones
físiques amb capacitat jurídica i d’actuar que desenvolupin
sempre un programa o projecte educatiu d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil que fomenti la formació i educació en
valors, els drets humans, la cohesió social i la igualtat entre
homes i dones.

Article 49
Requisits necessaris per desenvolupar activitats de temps
lliure infantil i juvenil i formació exigible

1. Les activitats de temps lliure infantil i juvenil han de complir
les condicions que reglamentàriament es determinin per a cada
tipus d’activitat.

2. Les activitats que es duguin a terme en instalAlacions juvenils
degudament autoritzades s’han de comunicar a l’administració
competent amb l’antelació que es determini reglamentàriament.

3. La resta d’activitats de temps lliure, és a dir, les que no es
facin en instalAlacions autoritzades i, especialment, les activitats
que es duguin a terme a l’aire lliure (acampades i marxes per
etapes) i qualsevol activitat de temps lliure d’aventura o
d’esports de risc o que suposin la utilització de material
específic, com ara cordes d’escalada, embarcacions, arcs,
vehicles amb motor o material aeri, estan subjectes a
autorització administrativa, d’acord amb el règim jurídic que
s’estableixi reglamentàriament.

4. En qualsevol cas, serà imprescindible disposar en el
desenvolupament d’una activitat del personal titulat o qualificat
en matèria de temps lliure en la proporció que s’estableixi
reglamentàriament, tenint en compte el nombre de participants
de l’activitat, a més dels mitjans materials precisos per dur-la
a terme.

Capítol VI
InstalAlacions juvenils

Article 50
InstalAlacions juvenils

1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren instalAlacions
juvenils aquelles que són de titularitat de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que es troben al servei dels
infants i joves, i que en faciliten la convivència, l’allotjament,
la formació, la participació en activitats socials i culturals o la
utilització adequada del temps lliure. Han de comptar
necessàriament amb un projecte educatiu per desenvolupar,
sempre destinat a una millor formació integral dels infants i
joves. Queden excloses d’aquesta llei les instalAlacions que no
tinguin caràcter d’allotjament i no tinguin una orientació
exclusiva per a infants i joves.

2. Les instalAlacions juvenils es classifiquen en instalAlacions
d’allotjament i en instalAlacions sense allotjament

3. Entre les instalAlacions d’allotjament es consideren les
següents:

a) Alberg juvenil: establiment que, de forma permanent o
temporal, es destina a donar allotjament de manera individual
o colAlectiva, preferentment a joves alberguistes titulars dels
carnets corresponents o a grups de joves en el marc d’una
activitat de temps lliure o formativa. Excepcionalment, en
determinades condicions que s’han d’establir
reglamentàriament, s’hi pot donar allotjament a famílies, adults
i grups d’infants. Aquestes instalAlacions s’han d’incloure en la
Xarxa d’Albergs Juvenils dins la d’InstalAlacions Juvenils de les
Illes Balears.

b) Campament juvenil: equipament a l’aire lliure en el qual
l’allotjament es fa mitjançant tendes de campanya o altres
elements portàtils similars, amb una sèrie d’elements fixos,
degudament condicionats per desenvolupar activitats d’oci i
temps lliure per a infants i joves i que s’inclou en la Xarxa
d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears.

c) Casa de colònies: edifici que, permanentment o
temporalment, es destina a donar allotjament a grups d’infants
o de joves participants en activitats educatives en el temps
lliure, culturals i d’oci, en les condicions que
reglamentàriament es determinen i que s’inclou en la Xarxa
d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears.

d) Residència juvenil: instalAlació de caràcter cultural i
formatiu al servei dels joves i de les joves que, per raons
d’estudi o feina, es veuen obligats a allotjar-se fora del domicili
familiar almenys un trimestre

4. En les instalAlacions juvenils sense allotjament s’inclouen les
granges escola o aules de natura, els casals o centres infantils
o juvenils de temps lliure, els espais per a joves i aquells altres
que es determinin reglamentàriament.

5. El Govern de les Illes Balears pot determinar
reglamentàriament quines altres instalAlacions per a infants i
joves s’han d’ajustar a les disposicions d’aquesta llei.

Article 51
Persones usuàries

1. Les instalAlacions infantils i juvenils d’allotjament estan
destinades a infants, a joves fins a 30 anys i a grups d’infants i
joves, per dur hi a terme activitats educatives en el temps lliure
i activitats d’oci i formatives. Aquests en són, per tant, els
principals usuaris, llevat que els titulars limitin l’edat per als
usuaris de la instalAlació o per a la participació en determinades
activitats o serveis que promoguin, dintre del marge d’edat
establert anteriorment.

2. Malgrat això, les persones de 30 anys o majors poden
utilitzar les instalAlacions en les condicions que es determinin
reglamentàriament.

3. D’acord amb l’article 50.1, les instalAlacions que no tenen
caràcter d’allotjament i no estiguin constituïdes de forma
exclusiva per a infants i joves, resten sotmeses a la normativa
pròpia del tipus de construcció de què es tracti, sense perjudici
que puguin acollir la realització d’activitats de temps lliure
d’infants i joves, a solAlicitud d’aquests o dels seus
representants o de les associacions a les quals pertanyen, amb
les condicions que es determinen per a aquestes activitats en la
normativa de temps lliure.
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Article 52
Autorització, característiques i requisits mínims

1. Les instalAlacions juvenils estan subjectes a autorització
administrativa i han de complir el que estableix aquesta llei i la
normativa que la desplegui, sense perjudici del compliment de
les disposicions establertes en la normativa general sanitària,
alimentària, de seguretat, medi ambient, supressió de barreres
arquitectòniques i qualsevol altra legislació sectorial que hi
sigui aplicable.

2. S’han d’establir reglamentàriament les característiques i les
condicions bàsiques que han de complir els diferents tipus
d’instalAlacions juvenils. En tot cas, aquestes condicions han
incloure l’establiment d’un pla d’emergència i la contractació
d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscs
derivats de la utilització de la instalAlació davant d’usuaris i
tercers amb els límits que es determinin reglamentàriament. 

Article 53
Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears i Xarxa
d’Albergs Juvenils de les Illes Balears

1. Totes les instalAlacions destinades a activitats amb infants i
joves regulades en aquesta llei, tant si són de titularitat pública
com privada, s’integren, una vegada obtinguda l’autorització de
funcionament corresponent, en la Xarxa d’InstalAlacions
Juvenils de les Illes Balears.

2. La conselleria competent en matèria de joventut ha d’adoptar
un logotip com a distintiu de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils
de les Illes Balears, que s’ha de fer servir en la senyalització de
les instalAlacions.

3. El conjunt d’albergs juvenils dependents de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i aquells que obtinguin el
reconeixement en la forma establerta anteriorment, conformen
la Xarxa d’Albergs Juvenils de les Illes Balears, com a secció
dins la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils, a la qual és aplicable la
normativa sobre alberguisme de la Federació Internacional
d’Albergs Juvenils (IYHF).

4. Per al reconeixement i la inscripció d’un alberg de joventut
en la Federació Internacional d’Albergs Juvenils, en la
Federació Europea d’Albergs de Joventut o en qualsevol altra
organització interregional o internacional d’aquestes
característiques, és un requisit imprescindible que l’alberg
formi part prèviament de la Xarxa d’Albergs Juvenils de les
Illes Balears.

Article 54
Cens de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes
Balears

Es crea el Cens de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les
Illes Balears, dependent de la conselleria competent en matèria
de joventut, com a instrument de coneixement, planificació,
ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a
instància de part, les instalAlacions juvenils de titularitat pública
i privada que compleixin els  requisits i les condicions que
s’estableixen reglamentàriament. 

Capítol VII
Carnets per a joves

Article 55
Objectiu

Per tal de facilitar i promoure certs avantatges per al jovent
en l’accés als diferents béns i serveis de caràcter cultural,
esportiu, recreatiu, de consum, de transport, de turisme i
d’altres de similars, s’han de desenvolupar i promoure diversos
carnets dirigits als joves.

Article 56
Condicions i contingut de les prestacions dels carnets per a
joves

1. Els requisits i les condicions en què els joves i les joves
poden gaudir dels avantatges en l’accés als diferents béns i
serveis s’han de determinar reglamentàriament. 

2. El contingut d’aquests avantatges i prestacions és el que
s’estableixi en els acords que l’Administració autonòmica de
les Illes Balears subscrigui amb les diferents entitats
prestadores dels béns i serveis, i també el que es reconegui en
virtut d’altres acords o convenis dels quals sigui beneficiària la
joventut de les Illes Balears.

Article 57
Import econòmic dels carnets per a joves

L’expedició dels carnets per a joves pot implicar el
pagament, per part de les persones usuàries, del preu públic que
en el seu cas s’estableixi.

Article 58
Gestió dels carnets per a joves

1. La conselleria competent en matèria de joventut ha de dur a
terme la gestió dels carnets per a joves, sense perjudici que,
mitjançant les fórmules jurídiques que corresponguin, puguin
exercir aquesta gestió altres entitats públiques o privades.

2. Els consells insulars i les administracions locals poden
promoure i gestionar carnets per a joves del seu àmbit
territorial amb l’objectiu que puguin gaudir dels avantatges en
l’accés als diferents béns i serveis del territori respectiu en la
forma que es determini en la regulació que els creï.

TÍTOL V
PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME I LA

PARTICIPACIÓ JUVENIL

Article 59
Formes organitzades de participació juvenil

A efectes d’aquesta llei, es consideren formes organitzades
de participació juvenil:

a) Les entitats juvenils, que inclouen les associacions
juvenils del Reial Decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es
regula la inscripció registral de les associacions juvenils, i les
seves federacions, com també les altres entitats i organitzacions
que representin interessos per a la joventut, d’acord amb el que
en determina l’article 61.1.
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b) Altres entitats i organitzacions que prestin serveis a la
joventut.

c) El Consell de la Joventut de les Illes Balears.
d) Els consells de la joventut de caràcter insular i local.

Article 60
El Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de
serveis a la joventut

La direcció general competent en matèria de joventut ha
d’elaborar un cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de
serveis a la joventut, en què s’han d’inscriure totes les que ho
solAlicitin i que compleixin els requisits establerts
reglamentàriament.

Article 61
Requisits per tenir accés al Cens d’entitats juvenils i
d’entitats prestadores de serveis a la joventut

1. Es poden inscriure en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats
prestadores de serveis a la joventut:

a) Les associacions juvenils i les federacions o unions de
qualsevol tipus d’associacions juvenils legalment constituïdes
i registrades com a tals d’acord amb el Reial Decret 397/1988,
de 22 d’abril, pel qual es regula la inscripció registral de les
associacions juvenils.

b) Les associacions i les federacions o unions de qualsevol
tipus d’associacions legalment constituïdes que tinguin almenys
el 50% de joves (d’entre 14 i 30 anys) entre els seus socis, i
comptin amb una junta directiva en la qual la meitat dels
components no superin els 30 anys.

c) Les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment
constituïdes, que encara que no compleixin els requisits
anteriors prestin serveis habitualment, sense ànim de lucre, a
joves de fins a 30 anys.

d) Les secciones juvenils d’entitats, associacions, partits
polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió propis i
que estiguin reconeguts com a grups juvenils per les entitats
respectives, sigui quina en sigui la denominació i la naturalesa
jurídica.

2. No obstant això, no es poden inscriure al cens les
associacions i entitats que siguin específicament de tipus docent
i esportiu.

3. Per tenir accés al cens, les formes organitzades de
participació juvenil descrites a l’apartat anterior han de
complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i registrades davant l’òrgan
competent. 

b) No tenir ànim de lucre.
c) Tenir una estructura interna i un règim de funcionament

democràtics.
d) Tenir unes finalitats d’interès general per a la joventut,

com la participació dels joves i de les joves en la vida política,
social, econòmica i cultural; la promoció d’activitats juvenils
en l’àmbit de les Illes Balears; la promoció, la formació, la
integració social i la defensa dels drets dels joves i de les joves;
l’oci i el temps lliure de la joventut, etc.

4. A més dels requisits establerts en l’apartat anterior, les
seccions juvenils d’altres colAlectius socials, polítics o sindicals
han de:

a) Tenir reconeguts estatutàriament autonomia funcional i
organitzativa, i govern propi, per als assumptes específicament
juvenils.

b) Assegurar que els socis o afiliats de la secció juvenil ho
siguin de forma voluntària, per acte exprés d’afiliació i
s’identifiquin com a tal.

c) Garantir que la representació de la secció juvenil
correspongui a òrgans propis.

5. S’han de determinar reglamentàriament les condicions i el
procediment per accedir al Cens.

Article 62
La inscripció en el Cens

El Cens serveix d’instrument de coneixement, planificació,
ordenació i publicitat i la inscripció s’hi ha de fer, dins l’àmbit
autonòmic, d’ofici, una vegada que s’hagi resolt favorablement
la inclusió de l’entitat respectiva. 

Article 63
CancelAlació de la inscripció

1. Quan una entitat inscrita incompleixi les condicions
pertinents per a la seva permanència en el Cens, se’n pot
acordar la cancelAlació, tant d’ofici com a instància de la part
interessada. Igualment es pot cancelAlar d’ofici la inscripció
d’una entitat quan aquesta no presenti en els terminis
determinats reglamentàriament el resum de la memòria
d’activitats prevista en la norma.

2. En ambdós casos, s’ha d’instruir prèviament l’expedient
corresponent i s’ha de donar audiència a la persona interessada.

Article 64
El Consell de la Joventut de les Illes Balears i els consells
locals, comarcals i insulars de la joventut

1. El CJIB té com a objectiu propiciar la participació de la
joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i
cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es
regeix per la seva pròpia llei.

2. Els consells de la joventut locals, comarcals i insulars són les
entitats independents i democràtiques en el funcionament i en
l’organització, integrades per associacions juvenils, que es
constitueixen amb la finalitat de promoure iniciatives que
assegurin la participació del jovent del seu àmbit en les
decisions i les mesures que els afecten, fomentar
l’associacionisme juvenil i representar el jovent davant les
distintes institucions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

3. Els consells de la joventut locals, comarcals i insulars són
entitats de dret privat, que gaudeixen de personalitat jurídica
pròpia i que tenen plena capacitat per complir les seves
finalitats.
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4. Els consells de la joventut tenen caràcter local, comarcal o
insular, segons l’àmbit territorial, les activitats que
desenvolupin i les associacions que en formin part:

a) Un consell de la joventut local és el que és format per
associacions juvenils que actuen en un mateix municipi.

b) Un consell de la joventut comarcal és el que està format
per associacions juvenils que tenen el seu àmbit d’actuació en
una mateixa comarca o en nuclis de població propers.

c) Un consell de la joventut insular és el que és format per
les associacions juvenils i els consells locals que tenen el seu
àmbit d’actuació en una mateixa illa.

5. La constitució i el règim jurídic i econòmic dels consells de
la joventut locals i insulars s’ha de determinar
reglamentàriament.

Article 65
Altres formes de participació

Amb independència de les formes organitzades de
participació juvenil, el personal professional, els voluntaris i,
en general, qualsevol jove, encara que no estigui associat,
poden participar en els programes de joventut mitjançant
diverses fórmules que garanteixin un mitjà de comunicació
fluid amb l’Administració, gratuït i disponible per a qualsevol
jove sense excepció. Amb aquesta finalitat, s’han d’oferir eines
i formació per a la promoció del treball en xarxa amb
l’Administració i per a facilitar la participació del jovent en
relació amb les polítiques de joventut.

Article 66
Voluntariat juvenil

1. El voluntariat juvenil constitueix l’expressió de la
participació activa dels joves i les joves en la vida social des de
la solidaritat, el compromís i la diversitat. Les formes
organitzades descrites en aquest títol configuren un mecanisme
rellevant en l’àmbit del voluntariat juvenil.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit
de les competències respectives, han de fomentar la
participació dels joves en les activitats de voluntariat.

TÍTOL VI
RECURSOS I FINANÇAMENT DE LES POLÍTIQUES

DE JOVENTUT

Article 67
Finançament

Les polítiques, els programes i les accions juvenils s’han de
finançar mitjançant les aportacions pressupostàries de l’Estat,
de la Unió Europea, del Govern de les Illes Balears, dels
consells insulars i de les altres corporacions locals, de les
contribucions dels usuaris i, així mateix, mitjançant qualsevol
aportació econòmica admesa en dret que, si n’és el cas, es
produeixi.

Article 68
Règim pressupostari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

1. En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears s’han de consignar anualment, com a mínim, els
crèdits necessaris per a les actuacions següents: 

a) El desenvolupament del Pla autonòmic de la joventut.
b) El funcionament ordinari del Consell de la Joventut de

les Illes Balears.
c) Les activitats contingudes en els convenis subscrits amb

els consells insulars i altres corporacions locals i entitats
privades, quan hi figurin compromisos de despesa plurianual,
en el percentatge que correspongui a l’Administració
autonòmica.

2. En qualsevol cas, els departaments del Govern de les Illes
Balears que, per raó de la seva competència funcional,
incideixin en l’àmbit juvenil, han de reservar el crèdit necessari
per desenvolupar els projectes i les accions per a la joventut
segons les prescripcions que es continguin en el Pla autonòmic
de la joventut i, amb caràcter orientador, en aquesta llei.

Article 69
Seguiment de les polítiques de joventut

1. Atesa la naturalesa transversal de la competència de joventut
i per a un seguiment millor dels plans estratègics de joventut,
es poden prendre les mesures convenients per fer el seguiment
dels crèdits aplicables a les diferents accions previstes en el pla
corresponent, de qualsevol secció pressupostaria.

2. En qualsevol cas, abans del 31 de gener de cada any, els
responsables de les accions incloses en els plans aprovats estan
obligats a trametre a la direcció general competent en matèria
de joventut, per tal de poder elaborar els informes anuals sobre
el seguiment del pla, un informe en què s’han d’indicar
l’aplicació i el compliment o no de les mesures previstes, la
despesa efectuada durant l’any immediatament anterior i
qualsevol suggeriment de modificació convenientment motivat.

Article 70
Ajudes a entitats en matèria de joventut

1. Els programes que duguin a terme les entitats públiques i
privades, amb especial esment a les que siguin sense ànim de
lucre, que formin part de les xarxes d’informació i formació
juvenil a què fa referència el títol IV, han de comptar amb el
suport de l’administració amb competències per autoritzar los.

2. Igualment, les administracions competents han d’establir
línies d’ajuda per al manteniment de la vida associativa de les
associacions juvenils del seu àmbit territorial inscrites en el
Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut i per al foment de les activitats relacionades amb la
joventut que es considerin d’interès públic.
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Article 71
Règim pressupostari dels consells insulars i de les altres
corporacions locals

Els consells insulars i els municipis i les altres corporacions
locals han d’establir en els pressuposts les dotacions
necessàries per finançar les prestacions en matèria juvenil que
siguin de la seva competència.

Article 72
Preus dels serveis juvenils

1. El règim de preus dels serveis destinats al jovent que
estableixin les diferents administracions públiques (incloses en
les línies de promoció juvenil), els ha de regular normativament
l’administració competent. Per als serveis d’iniciativa privada,
se n’ha d’escoltar la proposta dels titulars.

2. En cap cas les contraprestacions econòmiques de les
persones usuàries no poden ser superiors al cost efectiu del
servei, que s’ha de calcular deduint les aportacions a fons
perdut o les subvencions de les administracions públiques.

3. Els preus dels serveis i productes que les administracions
públiques destinin al jovent han de preveure reduccions o, fins
i tot exempcions totals, tenint en compte criteris de rendes
inferiors a determinats barems, família nombrosa, grau de
discapacitat o altres circumstàncies de caràcter social.

Article 73
ColAlaboració amb l’Administració de l’Estat i altres
institucions

El Govern de les Illes Balears ha de colAlaborar amb
l’Administració General de l’Estat i amb les institucions
públiques que siguin competents en matèria de joventut amb la
finalitat d’unir esforços en la consecució d’objectius comuns.

Article 74
ColAlaboració amb entitats

1. Les polítiques de joventut de les administracions han de
fomentar la participació i la colAlaboració de fundacions,
associacions i altres entitats públiques o privades en la
realització dels objectius d’aquestes polítiques.

2. Aquesta colAlaboració s’ha de formalitzar mitjançant
convenis, de conformitat amb el que disposa la normativa
aplicable a aquests instruments jurídics. En tot cas, per aquests
convenis, les entitats s’han de comprometre a complir la
normativa pública que afecti l’objectiu acordat i, així mateix,
a trametre en qualsevol moment i a petició de l’administració
actuant, tota la informació que sobre l’execució del conveni es
consideri necessària.

TÍTOL VII
RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I
La inspecció

Article 75
La inspecció

1. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, l’administració
pública competent ha de vetllar pel compliment del que disposa
aquesta llei i la normativa que la desplegui, i ha de destinar els
mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de la
funció inspectora, sense perjudici de l’activitat que en aquesta
matèria puguin desenvolupar altres administracions en els
respectius àmbits materials de competència.

2. Són principis de la inspecció en matèria de joventut la
coordinació, la independència i l’autonomia respecte dels
serveis i les activitats a què es refereix aquesta llei. En el cas
concret de la inspecció d’activitats de temps lliure, s’ha de
promoure la coordinació entre les diferents conselleries o les
administracions públiques implicades per al desenvolupament
en l’exercici de l’activitat inspectora.

Article 76
Les funcions d’inspecció

La inspecció en matèria de joventut, sense perjudici de les
activitats inspectores que regulin altres lleis, ha d’exercir les
funcions següents:

a) Vigilar i comprovar el compliment dels preceptes
continguts en aquesta llei i en les normes que la despleguin.

b) Informar, formar i assessorar sobre el que disposa
aquesta llei i la resta de normativa en matèria de joventut i
temps lliure.

c) Tramitar la documentació que correspongui en l’exercici
de la funció inspectora.

d) Verificar els fets que, eventualment, els particulars hagin
reclamat o denunciat i que puguin ser constitutius d’infraccions.

e) Assegurar el control sobre el desenvolupament
d’activitats juvenils per a l’organització de les quals s’hagi
concedit qualsevol tipus d’ajuda pública i informar d’aquestes
activitats els òrgans administratius competents.

f) Qualsevol altra funció que, mitjançant norma legal o
reglamentària, s’estableixi. 

Article 77
Habilitació i facultats de personal inspector

1. La funció inspectora en matèria de joventut i temps lliure,
l’han d’exercir funcionaris adscrits a l’òrgan administratiu que
tingui atribuïda la competència, els llocs de feina dels quals
hagin estat designats per a l’exercici de la funció inspectora.
Aquests funcionaris tenen la consideració d’autoritat en
l’exercici d’aquesta funció i gaudeixen de la protecció i de les
atribucions establertes en la normativa vigent.

2. L’administració pública competent, quan sigui necessari
reforçar els mecanismes d’inspecció que determina aquesta llei,
pot habilitar temporalment, entre els seus funcionaris,
inspectors en matèria de joventut i temps lliure. Els funcionaris
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habilitats han de rebre formació específica en les matèries
relacionades amb l’objecte de la funció inspectora.

3. Per dur a terme les funcions pròpies de la inspecció, els
inspectors i els funcionaris habilitats poden requerir la
informació i la documentació que considerin necessària per
verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de
joventut i temps lliure, i accedir, lliurement i sense avís previ,
als locals, a les instalAlacions juvenils, a les activitats i als
serveis sotmesos a aquesta normativa.

4. Els funcionaris que duguin a terme una activitat d’inspecció
estan obligats a identificar se en l’exercici d’aquesta, a mostrar
les credencials que n’acrediten la condició i a guardar secret i
sigil professional sobre els fets dels quals tinguin coneixement
per raó de la seva activitat.

5. Els serveis d’inspecció, per complir millor les seves
funcions, poden solAlicitar la cooperació del personal i dels
serveis dependents d’altres conselleries o administracions
públiques, i també la colAlaboració de les forces i els cossos de
seguretat, quan sigui necessari.

6. Les actuacions inspectores s’han de dur a terme amb estricta
subjecció al que disposa aquesta llei i a les normes que la
despleguin.

Article 78
Actes d’inspecció

1. Un cop finalitzada l’activitat inspectora, el resultat s’ha de
fer constar documentalment en una acta d’inspecció, en la qual
s’ha de constatar tant la comissió presumpta d’una o diverses
infraccions legalment previstes, si n’és el cas, com l’absència
d’aquestes.

2. Els fets continguts en les actes d’inspecció formalitzades
legalment es presumeixen certs, sense perjudici de les proves
que poden aportar les persones interessades en defensa dels
seus drets i interessos.

Article 79
Actuacions de seguiment

1. El personal de l’administració competent que tingui atribuït
l’exercici de funcions de seguiment en matèria de joventut i
temps lliure ha de comprovar periòdicament, d’ofici o a
instància de part, que les condicions en les quals es presten els
serveis en matèria de joventut i en les quals es troben les
instalAlacions juvenils s’adeqüen a les disposicions vigents.

2. Encara que les actuacions de seguiment no tenen la
consideració d’activitats d’inspecció, es poden tenir en compte
a efecte d’iniciar les.

3. Després de les actuacions de seguiment, se n’ha d’emetre
l’informe corresponent, que s’ha de traslladar a l’òrgan
administratiu que en sigui competent als efectes oportuns.

Capítol II
Les infraccions

Article 80
Classificació de les infraccions

Les infraccions en matèria de joventut i temps lliure es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 81
Infraccions lleus

1. Són infraccions lleus amb caràcter general:

a) Les accions i les omissions dels responsables que
vulnerin la normativa en matèria de joventut i temps lliure i no
es tipifiquin en aquesta llei com a greus o molt greus.

b) L’incompliment per part de les persones usuàries dels
centres i serveis de les normes de respecte mutu, solidaritat i
participació, quan aquestes conductes no suposin una alteració
en el funcionament o la convivència dels centres, els serveis o
els programes.

c) La falta d’exhibició en un lloc visible del centre o de
l’establiment dels distintius, els anuncis o la documentació
d’exposició pública preceptiva; la negativa a facilitar
informació sobre aquests, o l’exhibició sense complir les
formalitats exigides en la normativa vigent.

2. En matèria de formació juvenil, les infraccions lleus són:

a) No dur a terme les tasques informatives, formatives,
administratives i d’avaluació que reglamentàriament es
determinin.

b) Impartir formació per part de personal que no tingui les
titulacions exigides per fer aquesta tasca.

c) Incomplir lleument el programa determinat quant a
nombre d’hores o respecte de les matèries que s’han impartir.

3. En matèria d’informació juvenil, les infraccions lleus són:

a) No dur a terme les tasques informatives, documentals,
formatives, d’assessorament, de difusió i d’avaluació que
reglamentàriament es determinin, en el marc de la Xarxa
Infojove.

b) Incomplir l’obligació de notificar els canvis que es
produeixin al Centre Balear de Coordinació.

c) Incomplir els compromisos adquirits amb el Centre
Balear de Coordinació.

d) No subministrar la informació que solAliciti el Centre
Balear de Coordinació per actualitzar de manera adequada les
dades de la xarxa.

4. En matèria de carnet jove, són infraccions lleus:

a) Incomplir, per part d’entitats públiques o privades, els
compromisos adquirits amb l’administració pública competent.

b) Emetre, per les entitats autoritzades, carnets per als joves
promoguts per l’administració pública competent, sense ajustar
se a la normativa que en regula l’expedició.
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5. En matèria d’instalAlacions juvenils, són infraccions lleus:

a) Mantenir i conservar els locals i les instalAlacions juvenils
en un estat deficient quan no sigui falta greu o molt greu.

b) Utilitzar locals i instalAlacions juvenils per a finalitats
diferents o per persones que no comptin amb l’autorització
administrativa.

c) Excedir els límits d’ocupació permesa sense risc per a la
seguretat.

6. En matèria d’activitats de temps lliure, són infraccions lleus:

a) No comunicar a l’administració competent la informació
necessària quan sigui obligatori fer-ho.

b) No disposar, en el lloc on es desenvolupi l’activitat, de
l’autorització administrativa o de la comunicació corresponent,
de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, de
l’autorització pertinent dels propietaris o de qualsevol altra
documentació exigible per la reglamentació.

c) No comptar amb tots els recursos declarats per a
l’obtenció de l’autorització administrativa, en el marc de la
realització d’activitats de temps lliure.

d) Incomplir els terminis temporals fixats per al
desenvolupament d’activitats de temps lliure.

e) Incomplir de forma lleu les condicions de l’activitat que
es varen comunicar a l’administració o, si n’és el cas, sobre la
base de les quals es va autoritzar l’activitat: horaris, lloc i tipus
d’activitats, monitors, objectius, tipus i edats dels participants
o projecte educatiu.

f) No disposar de la relació dels participants a l’activitat.

Article 82
Infraccions greus

1. Amb caràcter general, són infraccions greus:

a) Dificultar o entorpir l’exercici de la funció inspectora,
sense arribar a impedir-la.

b) El mal estat de conservació i manteniment dels centres,
si produeix incomoditat a les persones usuàries o disminueix la
higiene exigible. 

c) Mostrar deficiències manifestes i generalitzades en la
prestació dels serveis.

d) No observar, els usuaris dels centres o serveis, les
normes establertes en el reglament intern corresponent, quan
generin una alteració en el funcionament o en la convivència
del centre o servei.

e) Prestar un servei, dur a terme una activitat o tenir oberta
una instalAlació o un centre, subjectes a autorització prèvia
preceptiva segons aquesta llei, que s’estigui tramitant però que
encara no s’hagi obtingut.

f) Falsificar dades en les solAlicituds i comunicacions amb
l’administració.

g) Les infraccions previstes com a lleus quan concorri
alguna de les següents circumstàncies:

1a. Que s’hagi ocasionat un perill per a la salut o la
seguretat de les persones usuàries de les activitats, els
serveis o les instalAlacions juvenils. 
2a. Quan s’hagi ocasionat un risc per a la salut o la
seguretat o s’hagi causat un dany físic o psíquic que no es
pugui qualificar de greu però afecti un gran nombre de
persones.

2. En matèria de formació, són infraccions greus:

a) Incomplir de forma important els programes formatius o
els currículums que estableixi l’administració pública
competent.

b) Incomplir la normativa reguladora dels requisits
necessaris per establir escoles de temps lliure.

c) Incomplir reiteradament els terminis establerts per
comunicar o lliurar la documentació exigida en la normativa.

d) No observar les obligacions estipulades per a les escoles
en la normativa corresponent.

3. En matèria d’informació juvenil, les infraccions greus són:

a) No facilitar als joves informació, documentació i
assessorament dins l’àmbit d’actuació del servei d’informació
juvenil.

b) Dur a terme les tasques d’informació juvenil mitjançant
personal que no compti amb les titulacions exigides. 

c) Incomplir la normativa reguladora dels requisits i les
instalAlacions necessaris per l’establiment de serveis
d’informació juvenil. 

d) Incomplir ocasionalment algun principi de la Carta
ERYICA.

4. En matèria de carnet jove, és infracció greu expedir carnets
per a joves promoguts per l’administració pública competent
sense tenir ne l’autorització corresponent.

5. En matèria d’instalAlacions juvenils:

a) No disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i
d’altres que puguin ser obligatòries.

b) No tenir el pla d’emergència corresponent.
c) Permetre de forma no ocasional l’excés d’ocupació

permesa si no comporta un risc per a les persones o els béns. 

6. En matèria d’activitats de temps lliure:

a) No disposar, en el desenvolupament d’una activitat, del
personal qualificat o del personal titulat en matèria de temps
lliure d’acord amb les condicions que es regulen
reglamentàriament, així com incomplir de forma greu els
requisits referents a la seva qualificació i dedicació

b) Incomplir les normes vigents en matèria de seguretat.
c) No disposar de l’autorització del pare, de la mare o del

tutor del participant en l’activitat quan sigui necessària.
d) Abandonar el director l’activitat sense causa justificada

o per més de 24 hores sense designar substitut.
e) Incomplir de forma important les condicions de l’activitat

que es varen comunicar a l’administració o, si n’és el cas, sobre
la base de les quals es va autoritzar l’activitat: horaris, tipus
d’activitats, monitors, objectius, tipus i edats dels participants
o altres determinacions que hagin pogut afectar aquesta
autorització.

f) Actuar una persona com a director o monitor, sense
comptar amb les titulacions exigides per dur a terme d’aquestes
tasques.

g) No disposar d’assegurança de responsabilitat civil per
cobrir l’activitat.
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Article 83
Infraccions molt greus

1. Amb caràcter general, són infraccions molt greus:

a) La negativa o obstaculització que impedeixi la funció
inspectora sempre que l’obstrucció es dugui a terme mitjançant
resistència reiterada, coacció, amenaces greus, violència o
qualsevol altra forma de pressió ilAlícita sobre els funcionaris
actuants.

b) Les previstes com a greus quan hi ha un risc greu per a
la salut o la seguretat o greu dany físic o psíquic i afecti un gran
nombre de persones usuàries de les activitats, dels serveis o de
les instalAlacions juvenils.

c) La destinació dels centres o les instalAlacions de joventut
i temps lliure transferides o delegades a altre fi que l’establert
com a l’objecte de la transferència o, en tot cas, a activitats o
serveis no vinculats, en exclusiva, a la joventut.

d) La realització, en la prestació dels serveis o en la
realització de les activitats destinades a la joventut,
d’actuacions que promoguin o suposin el racisme, la xenofòbia,
la violència contra les dones o, en general, qualsevol tipus de
discriminació o comportament violent per motius de gènere,
raça, origen ,edat, opinió, religió, estat civil, creences, opció
sexual, discapacitat, llengua o qualsevol altra circumstància
personal o social o d’altres comportaments contraris als valors
democràtics i, especialment, als drets fonamentals i a les
llibertats públiques.

e) L’organització o la tolerància d’activitats ilAlegals en els
centres, els serveis i les instalAlacions per a la joventut, per part
dels seus responsables, sense perjudici d’altres responsabilitats
que se’n puguin derivar.

f) La prestació d’un servei, la realització d’una activitat o
l’obertura o el funcionament d’una instalAlació o centre,
subjectes a autorització prèvia preceptiva segons aquesta llei,
sense haver la solAlicitat.

g) Les modificacions essencials en les condicions del
centre, el servei o l’activitat respecte de les que varen ser
objecte d’autorització, sense haver obtingut la de la
modificació.

h) L’incompliment de qualsevol norma sobre locals o
instalAlacions o el deteriorament de l’estat general o d’algun
element determinat de la instalAlació o la realització de
qualsevol acció o omissió negligent que suposi la contravenció
dels deures i les condicions establertes en la legislació
ordenadora que impliqui un perill o risc greu per a la salut o la
seguretat de les persones o que hagi causat un dany físic o
psíquic greu a les persones usuàries de les activitats, els serveis
o les instalAlacions juvenils.

i) Vulnerar el dret a la intimitat personal i els altres drets
fonamentals de les persones usuàries dels serveis, de les
instalAlacions o de les activitats juvenils.

j) Conculcar la dignitat de les persones usuàries de serveis
i instalAlacions i dels participants a les activitats de temps lliure,
o imposar condicions o càrregues humiliants per a l’accés o el
gaudi de les prestacions.

2. En matèria d’instalAlacions juvenils, són infraccions molt
greus:

a) Destinar la instalAlació autoritzada com a juvenil a la
realització d’activitats turístiques o permetre’n la
comercialització per mitjans turístics.

b) Permetre l’excés d’ocupació permesa si comporta un risc
per a les persones o els béns.

c) Incomplir qualsevol norma sobre locals o instalAlacions
que signifiqui un risc greu per a la seguretat de les persones.

3. En matèria de formació en el lleure i en informació juvenil,
són infraccions molt greus:

a) Acreditar la condició d’apte de persones sense que hagin
superat el curs o les pràctiques corresponents.

b) Desenvolupar cursos amb una periodicitat inferior a
l’exigida en la normativa.

4. En matèria d’informació juvenil, és infracció molt greu
incomplir reiteradament o de forma molt greu algun principi de
la Carta ERYICA.

5. En matèria d’activitats de temps lliure, és infracció molt greu
ometre o aplicar de manera negligent les prestacions de caràcter
tècnic, econòmic o assistencial que corresponguin a les
necessitats bàsiques de les persones usuàries d’activitats de
temps lliure conformement a la finalitat del centre o servei
respectiu, sempre que es produeixi una lesió dels drets o dels
interessos legítims d’aquestes persones usuàries.

Capítol III
Les sancions

Article 84
Tipologia de les sancions

1. Les infraccions en matèria de joventut i temps lliure donen
lloc a imposar les sancions següents:

a) Advertència escrita.
b) Multa.

2. A més de les previstes en l’apartat anterior, es poden imposar
com a accessòries les sancions següents:

a) Clausura temporal o definitiva de la instalAlació, l’escola
de temps lliure o el servei d’informació.

b) Inhabilitació temporal o definitiva del personal titulat en
els àmbits de promoció juvenil regulat en aquesta llei. 

c) Suspensió dels efectes de l’autorització per prestar
serveis o per dur a terme activitats pel temps que es determini
en la resolució del procediment sancionador o la seva
revocació.

Article 85
Sancions per a les infraccions lleus

Les infraccions lleus poden ser sancionades amb:

a) Advertència escrita, quan no hi ha reincidència i quan no
es considera convenient la imposició de multa.

b) Multa, que pot ser de 300 a 3.000 euros.

Article 86
Sancions per a les infraccions greus

1. Les infraccions greus se sancionen amb una multa d’entre
3.001 i 15.000 euros.
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2. Aquestes infraccions poden comportar, a més, com a
accessòria la sanció de clausura temporal, inhabilitació
temporal o suspensió temporal dels efectes de l’autorització per
prestar serveis, dur a terme activitats o fer l’activitat per a la
qual s’està titulat, en l’àmbit de la joventut, fins al màxim d’un
any o fins a la reparació de les deficiències o la correcció de la
conducta tipificada com a infracció, si n’és el cas.

Article 87
Sancions per a les infraccions molt greus

1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa
d’entre 15.001 i 30.000 euros. 

2. Aquestes infraccions, a més, poden comportar com a
sancions accessòries les següents:

a) Suspensió temporal dels efectes de les autoritzacions per
prestar serveis, dur a terme activitats o fer l’activitat per a la
qual s’està titulat, a l’àmbit de la joventut, amb el màxim de
dos anys o fins a la reparació de les deficiències o la correcció
de la conducta tipificada com a infracció, quan es cometi
qualsevol de les infraccions tipificades com a molt greus. 

b) Revocació de l’autorització per prestar serveis o per dur
a terme activitats o per fer l’activitat per a la qual s’està titulat,
en l’àmbit de la joventut, amb clausura definitiva de la
instalAlació o inhabilitació definitiva del personal titulat.

Article 88
Graduació de les sancions

Les sancions per les infraccions que determina aquesta llei
s’imposen d’acord amb el que disposen els articles precedents
i es graduen tenint en compte les circumstàncies atenuants i
agreujants que concorren en el moment de la infracció
administrativa, especialment les següents:

a) La naturalesa dels fets constitutius de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La capacitat econòmica de l’infractor.
d) Els perjudicis causats i la transcendència social dels fets.
e) La reincidència, entesa com l’existència d’una altra

sanció ferma en via administrativa pel mateix tipus infractor,
quan en la data de la incoació del procediment no hagi
transcorregut un any comptador des que sigui ferma, sempre
que no s’hagi tingut en compte per tipificar la infracció.

f) La reiteració, entesa com l’existència d’una altra sanció
per infracció greu o molt greu o de dues sancions per
infraccions lleus, que siguin fermes en via administrativa, quan
en la data de la incoació del procediment sancionador no hagin
transcorregut dos anys comptadors des que sigui ferma la
primera d’aquestes.

g) El lucre ilAlícit obtingut i la posició de l’infractor en el
mercat.

h) L’esmena voluntària, durant la tramitació del
procediment, de les anomalies que originaren la incoació de
l’expedient.

i) La conciliació o l’acord voluntari amb el subjecte
directament perjudicat per la infracció, de manera que es
reparin els perjudicis causats.

Article 89
Subjectes responsables

Són responsables de les infraccions administratives
tipificades en aquesta llei les persones físiques o jurídiques, de
caràcter públic o privat, que participin o incorrin en les accions
o omissions que, a aquest efecte, disposa aquesta llei. 

Article 90
Conseqüències legals de les infraccions

Les accions i les omissions tipificades en aquesta llei com
a infracció administrativa donen lloc que les administracions
públiques competents adoptin les mesures següents:

a) Les que siguin procedents per a l’exigència de la
corresponent responsabilitat administrativa.

b) Les que corresponguin per rescabalar els danys i la
indemnització dels perjudicis patits a càrrec de les persones que
siguin declarades responsables.

c) Les que siguin procedents per l’exigència, pels tribunals
de justícia, si n’és el cas, de la corresponent responsabilitat
penal.

Article 91
Procediment

1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de joventut
i temps lliure s’ha d’ajustar a les disposicions de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i també a la normativa autonòmica que regula la potestat
sancionadora en l’àmbit de les Illes Balears.

2. No són objecte de sanció els fets que hagin estat sancionats
penalment o administrativament en els casos en què s’apreciï
identitat del subjecte, fet i fonament. 

3. El règim d’infraccions i sancions pel que fa a les
subvencions i ajudes públiques en matèria de joventut i temps
lliure es regula per la normativa aplicable a les subvencions.

Article 92
Mesures provisionals i d’execució forçosa

1. L’òrgan competent per incoar el procediment, en qualsevol
moment d’aquest, mitjançant resolució motivada i amb
audiència prèvia de la persona interessada, pot acordar
l’adopció de les mesures provisionals adients per evitar un
perjudici greu o de difícil reparació o quan sigui necessari per
assegurar l’eficàcia de la resolució que hi pot recaure.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, abans d’incoar
el procediment corresponent, quan concorrin circumstàncies
que impliquin un risc greu per a la seguretat de les persones o
dels béns, es pot acordar cautelarment la suspensió de
l’activitat o el servei i, si s’escau, el tancament total o parcial
del centre o de la instalAlació juvenil, d’acord amb la legislació
del procediment administratiu comú.

3. Aquestes mesures provisionals poden mantenir se durant el
temps necessari per esmenar les deficiències existents i, com a
màxim, fins a la resolució del procediment.
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4. Quan l’administració competent acordi el tancament
temporal o definitiu d’un establiment en el marc de qualsevol
dels procediments que disposa aquesta llei, l’òrgan competent
per iniciar los pot ordenar, amb l’advertència prèvia, les
mesures d’execució forçosa necessàries per al compliment de
l’acord i, especialment, el precinte del centre o de
l’establiment.

5. L’incompliment de les obligacions derivades d’una mesura
provisional, d’una sanció accessòria o de qualsevol altra
resolució que impliqui el cessament d’una activitat o el
tancament d’un establiment, de forma temporal o definitiva,
permet a l’òrgan que l’hagi acordada imposar multes
coercitives la quantia de les quals no pot excedir els 300 euros
per cada dia que transcorri sense atendre la resolució
administrativa.

Article 93
Termini per resoldre i òrgan competent

1. El procediment sancionador s’ha de resoldre i se n’ha de
notificar la resolució en el termini d’un any, quan es tracti
d’infraccions molt greus o greus, i de sis mesos, en el cas
d’infraccions lleus.

2. En l’àmbit de l’Administració autonòmica, els òrgans
competents per incoar els procediments sancionadors i per
imposar les sancions són:

a) Per les infraccions lleus i greus, el conseller o la
consellera competent en matèria de joventut.

b) Per infraccions molt greus, el Consell de Govern.

Article 94
Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. Els terminis de prescripció de les infraccions i de les
sancions establertes en aquesta llei s’han de regir per la
normativa reguladora del procediment administratiu comú.

2. Sense perjudici de l’apartat anterior, els terminis de
prescripció de les infraccions continuades i de les infraccions
permanents es computen, respectivament, des del dia en què es
va cometre la darrera infracció o des del moment en què varen
desaparèixer la situació o el fet infractor.

Disposició addicional primera
Règim de publicitat en la llei

Amb la finalitat de procurar un compliment més exacte i
general de totes les disposicions contingudes en aquesta llei i
propiciar més eficàcia en les distintes actuacions que en la seva
aplicació es duguin a terme, les administracions públiques de
les Illes Balears n’han d’assegurar la difusió i el coneixement
màxim, especialment entre la joventut, les institucions, els
professionals i les entitats que desenvolupin la seva activitat en
els àmbits que la llei determina.

Disposició addicional segona
Recursos econòmics

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha d’assignar els
recursos econòmics necessaris per aconseguir els objectius que

determina aquesta llei, dintre dels escenaris pressupostaris que
anualment s’estableixin.

Disposició addicional tercera

Totes les referències que en aquesta llei es fan a
l’Administració autonòmica s’entendran fetes als consells
insulars que assumeixin les competències de joventut i lleure en
aquelles matèries que hagin estat objecte de traspàs, dins de les
prescripcions i limitacions determinades per la corresponent llei
d’atribució de competències.

Disposició transitòria primera
Regim transitori de les funcions d’inspecció

Fins que no es prevegin, en la relació dels llocs de feina,
aquells llocs que desenvolupin les funcions específiques de la
inspecció en matèria de joventut, l’òrgan competent en matèria
de personal de l’Administració pública que en resulti competent
ha d’atribuir temporalment les funcions en matèria d’inspecció
al personal més adient d’acord amb la normativa vigent.

Disposició transitòria segona
Règim transitori del Cens d’entitats juvenils i d’entitats
prestadores de serveis a la joventut

Les associacions i entitats inscrites al Cens d’entitats
juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut hi han
de continuar inscrites durant dos anys des que entri en vigor
aquesta llei. A partir d’aquesta data, només s’hi poden mantenir
les que compleixin els requisits establerts.

Disposició transitòria tercera
Règim transitori dels procediments iniciats

S’ha de continuar la tramitació dels procediments
administratius iniciats abans que entri en vigor aquesta llei
d’acord amb la normativa vigent en el moment d’iniciar-se.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions, de rang igual o
inferior, que s’oposin al que disposa aquesta llei, ho
contradiguin o hi siguin incompatibles. 

Disposició final primera
Desplegament reglamentari 

1. El Consell de Govern ha d’aprovar les normes
reglamentàries que determina aquesta llei, fonamentalment
quant als censos no existents quan entri en vigor i quant al
règim d’autorització de les instalAlacions juvenils i els seus
requisits i ha d’autoritzar els consellers competents per raó de
la matèria per dictar qualssevol altres disposicions necessàries
per desplegar i aplicar aquesta llei.

2. El decret que reguli les instalAlacions juvenils ha d’establir
un règim transitori adequat que permeti l’adaptació de les que,
en la data de l’entrada en vigor d’aquesta llei, estan en
funcionament. A les que no obtinguin el reconeixement oficial
com a tal, els és d’aplicació la normativa sectorial de turisme
corresponent segons les seves característiques. 
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Disposició final segona
Creació dels mecanismes d’inspecció

L’administració pública competent, mitjançant el
procediment legalment establert, ha de crear els mecanismes
d’inspecció que preveu aquesta llei.

Disposició final tercera
Actualització de la quantia de les sancions

Es faculta l’administració pública competent per adequar
periòdicament la quantia de les sancions contingudes en
aquesta llei d’acord amb l’evolució de l’índex de preus al
consum.

Disposició final quarta
Entrada en vigor de la llei

Aquesta llei entrarà en vigor als dos mesos des de l’endemà
d’haver se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 20 de juliol del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la InterpelAlació RGE núm. 6067/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears 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 Rosselló i del Rosal, 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6055/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (I).
(BOPIB 141 de 7 de juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6056/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (II).
(BOPIB 141 de 7 de juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6057/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret per a la liquidació de les cambres agrícoles. (BOPIB
141 de 7 de juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6058/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Associació de família de les Illes Balears. (BOPIB
141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6059/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a propaganda. (BOPIB 141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6060/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tot inclòs. (BOPIB 141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6061/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Targeta Verda. (BOPIB 141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6062/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla per a la convivència escolar (I). (BOPIB 141 de
7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6063/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla per a la convivència escolar (II). (BOPIB 141 de
7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6064/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a model de carreteres. (BOPIB 141 de 7 de juliol 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6065/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta de formigó i ciment. (BOPIB 141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 6066/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni per al manteniment de cinc projectes de carreteres a
Eivissa (II). (BOPIB 141 de 7 de juliol 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 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària del matí de dia 18 de juliol del 2006, rebutjà
l'Esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 5829/06, del
Grup Parlamentari Socialista al Projecte de llei RGE núm
3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca. (BOPIB núm.
131 de 5 de maig del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària del matí de dia 18 de juliol del 2006, rebutjà les
esmenes a la totalitat de devolució RGE núm. 6008/06, del
Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 6018/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al Projecte de llei
RGE núm 3548/06, de reforma de la Compilació del Dret Civil
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del
2006).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6068/06 del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a port d'es Viver. (BOPIB
núm. 148 de 7 de juliol del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

extraordinària de l'horabaixa de dia 18 de juliol del 2006,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6069/06 del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a condemna del cop d'Estat del
1936 a Espanya. (BOPIB núm. 148 de 7 de juliol del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears, sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria esportiva.

En informacions aparegudes als mitjans de comunicació ha
transcendit una reunió entre el president del Govern, la batlessa
de Palma i el president del RCD Mallorca, en la qual es podrien
haver pres acords que vincularien la comunitat autònoma,
referits a la possibilitat de construcció d'un nou estadi de futbol,
així com altres qüestions d'abast urbanístic, com creació de
zones d'oci, comercials, edificis de certa alçada, etc., que, en
principi, es presenten en benefici de l'esmentada societat
anònima.

Amb la finalitat que es donin al Parlament de les Illes
Balears les explicacions oportunes sobre l'acordat pel president
del Govern de les Illes Balears en aquella reunió, es presenta la
interpelAlació següent:

Política general en matèria esportiva i especialment sobre
les qüestions tractades, acords, protocols d'intencions,
compromisos en general, establerts entre la representació del
Govern, l'Ajuntament de Palma i el RCD Mallorca el divendres
21 de juliol del 2006, així com a altres reunions o converses no
publicades sobre les mateixos assumptes.

Palma, a 24 de juliol del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6846/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6067/06, relativa a
polítiques agrícoles del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 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.
6067/06, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'agricultura, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera
d'Agricultura i Pesca a:

1. Retirar el "Projecte de decret regulador del procediment per
a la liquidació de les cambres agràries locals i interinsular
i l'atribució del seu patrimoni" i consensuar amb les
organitzacions professionals agràries la destinació d'aquest
patrimoni, així com els procediments electorals i la
convocatòria d'eleccions, tal i com es preveu a la Llei
18/2005, de 30 de setembre.

2. Presentar al Parlament de les Illes Balears, en el termini de
tres mesos, un pla estratègic de viabilitat del sector porquí,
que contempli, com a mínim:
a) Mesures per unificar compres i gestió, i reduir costos de
producció i maneig.
b) Mesures de comercialització amb valor afegit lligades a
una marca de qualitat diferenciada amb denominació
d'origen.

3. Convertir la denominació específica "Sobrassada de
Mallorca" en denominació d'origen, modificant o derogant
a tal efecte el Decret 136/1993. 

Palma, a 20 de juliol del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6590/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (I). (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6591/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (II). (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6592/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (III). (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6593/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (IV). (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6777/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
menors es Pinaret (V). (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6778/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
menors es Pinaret (I). (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6779/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
menors es Pinaret (II). (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6780/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
menors es Pinaret (III). (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6781/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
salut, unitats bàsiques de salut, centres sanitaris, PAC. (Mesa
de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6782/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
menors es Pinaret (V). (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6783/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a normativa d'aplicació en els casos de fondeigs de barques.
(Mesa de 26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 escrita.

Quina quantitat econòmica ha invertit fins a dia d'avui el
Govern a través del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures en el
territori de l'entitat local menor de Palmanyola, des de la
signatura del conveni de creació d'aquest consorci?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 escrita.

Quina quantitat econòmica pensa invertir dins aquest any el
Govern a través del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures en el
territori de l'entitat local menor de Palmanyola?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

Qui són els representants del Govern dins el Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures en el territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.
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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.

Quins han estat els assistents en nom del Govern a les
reunions del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures en el territori de l'entitat
local menor de Palmanyola?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la plantilla de cada centre de salut, PAC i UBS?
Què costaran aquestes plantilles? De quina partida
pressupostària d'Ibsalut s'assignarà en el proper pressupost?
Quins són els terminis de construcció de cada centre de salut,
PAC i UBS?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan començaran l'activitat i a estar ocupades les 14 places
que ha incrementat mitjançant obres que preveuen tenir
acabades a començament del mes de setembre?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat d'euros preveu posar el Govern de les Illes
Balears al pressupost del 2007, en el capítol 1 de personal, per
cobrir les 14 places incrementades en el centre d'es Pinaret?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins professionals i amb quina titulació cobriran les 14
places noves dins es Pinaret? Especificau-los un per un.

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins professionals pensen posar per cobrir el mòdul
terapèutic, amb 4 places per a menors amb problemàtica
psiquiàtrica? Quina titulació hauran de tenir aquests
professionals? Quina quantitat d'euros del pressupost del 2007
hi destinaran?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 escrita.

Quines són les condicions econòmiques (pòlisses, bancs,
caixes, ...) que avalen els convenis signats entre la Conselleria
de Salut i Consum i els ajuntaments pertinents per a la
construcció de centres de salut, unitats bàsiques de salut,
centres sanitaris, PAC, UBS? Quins són els interessos? I la
durada de l'endeutament per part d'ambdues institucions?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la normativa d'aplicació en els casos dels fondeigs
de barques de distintes dimensions a la costa balear? Quina és
la normativa d'aplicació quan afecta platges habitualment
emprades per banyistes? Quines són les mesures de control de
compliment de la normativa adoptades per la seva conselleria
durant aquest estiu?

Palma, a 18 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6860/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament del Consell de Formentera. (Mesa de 26 de juliol
del 2006).

RGE núm. 6861/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xantatge
com a element d'actuació política. (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6862/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del president. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6863/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de places en el FOGAIBA. (Mesa de 26 de juliol
del 2006).

RGE núm. 6864/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vessaments
a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6865/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inspeccions sanitàries. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6866/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a apagada elèctrica a Eivissa. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6867/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
formigó. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6868/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
Verda. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6869/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prolongació de l'autovia Ma I. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a invasió de
grumers. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6871/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les
modificacions del projecte d'hospital de referència. (Mesa de
26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 Ple.

Creu la vicepresidenta que és suficient l'oferta de
finançament d'un milió d'euros pel Consell de Formentera que
ha efectuat el Govern?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Li sembla al president del Govern moralment adequat
practicar personalment el xantatge com a element d'actuació
política?

Palma, a 19 de juliol 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Amb quines persones s'ha entrevistat el president del
Govern durant aquesta legislatura per a maniobres d'extorsió?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la consellera d'Agricultura i Pesca retirar el procés de
contractació de 15 places en el FOGAIBA i substituir-lo per un
procediment legal?

Palma, a 21 de juliol del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Quins són els motius dels continus vessaments de les
plantes depuradores a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quines inspeccions sanitàries es realitzen per part de la
Conselleria de Salut als establiments hotelers que ofereixen el
servei de tot inclòs?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 conseller de Comerç, Indústria i Energia
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les causes que produïren una apagada elèctrica
a Eivissa el 18 de juliol?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Continua creient la consellera d'Obres Públiques que el
solar de Platja d'en Bossa és el més idoni per a la instalAlació
d'una planta de formigó, després de la petició de paralització
cautelar feta per la fiscalia?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines campanyes de promoció de la Targeta Verda
dirigides a residents ha dut a terme la Fundació pel
desenvolupament sostenible de les Illes Balears?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu la Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que la prolongació de l'autovia Ma I a partir del
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desviament de Palmanova reuneix les condicions de seguretat
adequades?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 oral davant Ple.

Quines actuacions ha fet des que li formularen la darrera
pregunta davant la ja ara real invasió de grumers a les platges
de les Illes Balears?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat d'euros s'han destinat finalment a les
"petites modificacions" dutes a terme per adaptar la construcció
del nou hospital de referència a Son Espases?

Palma, a 19 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6336/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6337/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010 (II), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6338/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les

Illes Balears 2006-2010 (III), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6339/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010 (IV), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 no
permanent de Salut.

Per quins motius ha renunciat la Conselleria de Salut i
Consum a l'aprovació del Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 no
permanent de Salut.

Quin model d'atenció a persones amb malalties mentals es
pretén potenciar des de la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 no
permanent de Salut.

Creu la consellera de Salut i Consum que les necessitats de
les persones amb malalties mentals tenen una resposta
adequada del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Té previst la Conselleria de Salut i Consum incrementar la
coordinació amb altres administracions i/o augmentar els
recursos destinats a salut mental als pressuposts per al 2007?

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6335/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental. (Mesa
de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6608/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de l'esperit de reconciliació de la
transició. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6609/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis de referència. (Mesa de 26 de juliol del
2006).

RGE núm. 6612/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reprovació del conseller de Medi
Ambient. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6847/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració institucional sobre imposició de tràmit
legislatiu per part del Govern a través de la seva majoria
parlamentària. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

RGE núm. 6875/06, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a declaració de les Illes Balears com a zona lliure de
transgènics. (Mesa de 26 de juliol del 2006).

Palma, a 26 de juliol 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 Ple.

La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia han de
ser objectius bàsics de les administracions, molt especialment
de l'administració que té les competències en matèria de salut,
amb la finalitat de garantir i fer efectiu el dret a la salut dels
ciutadans i de les ciutadanes.

Des de l'assumpció de competències en matèria de salut i
sobretot des de l'aprovació de la Llei 5/2003, de salut, i del Pla
de salut de les Illes Balears 2003-2007, s'han elaborat i posat en
marxa alguns plans i programes per respondre a les noves
necessitats en diferents aspectes i camps de la salut.

En canvi, en matèria de salut mental, l'únic pla existent és
el Pla autonòmic de salut mental aprovat el 1998, anterior per
tant a l'assumpció de les competències en matèria de salut i
anterior a la Llei 5/2003 i al Pla de salut de les Illes Balears.

Des de l'aprovació del Pla de salut mental del 1998, per
tant, s'han produït canvis competencials i legislatius, però,
sobretot, s'han produït canvis socials que reclamen una nova
planificació i coordinació sociosanitària en matèria de salut
mental que doni resposta a les necessitats actuals.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar urgentment un projecte de Pla estratègic de
salut mental per a la seva aprovació.

Palma, a 17 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Després de trenta anys de l'inici de la transició pacífica a
Espanya -aquesta darrera liderada pel rei Joan Carles i pel
president Adolfo Suárez i protagonitzada per la pràctica
totalitat de forces polítiques i socials-, es considera oportú
tornar a recuperar l'esperit de la transició fonamentada en els
valors de la reconciliació, el consens, la pau i la convivència
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social entre els ciutadans de la nació espanyola, sense cap
discriminació per raons de creences polítiques i religioses.

La recuperació de la memòria històrica no pot consistir a
recordar uns fets i amagar-ne uns altres, no pot consistir a
recordar les víctimes d'un bàndol oblidant les de l'altre bàndol,
no pot consistir a posar en dos nivells les víctimes com va fet
el franquisme durant la dictadura.

Per preservar l'esperit de transició, la memòria ha de ser
sincera i plena. En el record de la nostra històrica comuna no
s'ha d'amargar cap fet, per dolorós que sigui, ja que la memòria,
perquè sigui justa i integradora, ha de ser fidel a la veritat.

Per això, el Grup Parlamentari Popular considera que per
arribar a una situació de plena normalitat democràtica -els
començaments de la qual s'inauguraren amb la transició a
espanya- s'han d'acceptar i analitzar tots els fets històrics, sense
exclusions, sense complexos i amb la màxima objectivitat,
fugint de l'emotivitat i deixant pas al rigor i a la fredor d'anàlisi
dels historiadors.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna el cop d'estat
dut a terme per Franco el 18 de juliol del 1936, que tengué
com a conseqüència la Guerra Civil.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna el cop d'estat de
l'any 1934 contra el govern legítimament constituït -en
mans del Partit Radical i de la CEDA- de la II República.

3. El Parlament de les Illes Balears condemna els actes de
persecució i de violació de drets humans per motius
polítics, ideològics i religiosos duts a terme abans i durant
la Guerra Civil.

4. El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió
franquista que es dugué a terme a Espanya des de finals de
la Guerra Civil fins a la mort del dictador.

5. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en el valor que
té la veritat històrica, així com en els valors de la transició
a Espanya com són la reconciliació, el consens, la pau i la
convivència social entre els ciutadans de la nació espanyola
sense cap discriminació per raons de creences polítiques i
religioses.

Palma, a 19 de juliol del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Llei 16/2003, de cohesió i qualitat, estableix que "en
relació amb els criteris per a l'establiment dels serveis de
referència es consideraran les comunitats autònomes de
Canàries i de les Illes Balears com a estratègiques dins el
Servei Nacional de Salut (SNS), i l'atenció en els centres de
referència que s'hi ubiquin serà també finançada amb càrrec al
Fons de Cohesió Sanitària".

L'atenció a un servei de referència es finança amb càrrec al
Fons de Cohesió Sanitària (FCS) que preveu la Llei 21/2001.

El Ple del Senat aprovà dia 2 de novembre del 2004 una
moció per la qual s'instava el Govern a promoure en el Consell
interterritorial del Servei Nacional de Salut (CISNS) el
desenvolupament reglamentari, el tractament previ i totes
aquelles mesures necessàries per a la designació com a centres
de referència a l'Hospital Universitari Son Dureta, juntament
amb l'Universitari Doctor Negrín y Materno Insular (a Gran
Canària) i Nuestra Señora de la Candelaria i Universitario de
Canàries (a Tenerife).

A l'àmbit del Consell interterritorial hem promogut la
regulació dels serveis de referència de forma que tengués molt
en compte el desenvolupament del concepte de sona
estratègica. Però el resultat no és molt encoratjador per a
Balears atès que el desenvolupament del concepte de zona
estratègica no s'ha considerat important (pel Ministeri ni per la
resta de comunitats autònomes).

Els passos següents són encaminats a la designació dels
serveis de referència. Aquesta designació s'acorda en el si del
Consell interterritorial del SNS (CISNS), així com  el seu
nombre i la seva ubicació estratègica dins el SNS, amb un
enfocament de planificació de conjunt. Correspon al Ministeri
de Sanitat i Consum acreditar-los, atenent els criteris de qualitat
que s'estableixin per a cada servei, a més de reavaluar-los.

Consideram que és necessari eliminar els obstacles que
impedeixen que es doni un tractament específic de la qüestió de
les zones estratègiques en el marc del desenvolupament de
serveis de referència i impulsar que es designin centres i serveis
de referència a les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar un desenvolupament específic per a les
zones estratègiques sanitàries d'allò que ordena la Llei de
cohesió i qualitat del sistema nacional de salut en relació
amb la designació de centres de referència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme iniciatives que permetin la
consideració de centre de referència a l'Hospital
Universitari Son Dureta, a l'Hospital Verge del Toro (a
Menorca) i a l'Hospital Can Misses (a Eivissa), i al centre
d'especialitats de Formentera, i als serveis de referència que
s'hi ubiquin. Així com la consideració com a centres de
referència del Centre Internacional de Medicina
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Respiratòria Avançada (CIMERA), ubicat a Mallorca, i el
Banc de Llet Materna.

Palma, a 18 de juliol del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb els articles 55.4, 56 i 57 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds solAlicita al president de la Cambra la
inclusió a l'ordre del dia de la propera Diputació Permanent de
la proposició no de llei següent.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
ha anulAlat el Decret 83/2004, pel qual es modificava el Decret
69/1997, de creació i règim jurídic de l'IBANAT.

Atès que aquesta modificació va propiciar la contractació,
de manera ilAlegal, de cinc coordinadors d'àrees de lliure
designació per part del conseller de Medi Ambient.

Atès que aquests anomenats coordinadors d'àrees usurparen
funcions que corresponen als directors dels parcs naturals.

Atès que les places ilAlegals de coordinadors d'àrees
s'utilitzaren per colAlocar com a "alliberats polítics" destacats
dirigents del Partit Popular.

El Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta
la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació
partidista i ilAlegal del conseller de Medi Ambient com a
responsable màxim de l'IBANAT.

Palma, 19 de juliol del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Francina Armengol i Socias, portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, en aplicació de l'article 55.4 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, solAlicita que es
procedeixi, amb la major urgència possible, a la convocatòria
d'una reunió de la Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent: 

Punt únic: Debat i votació de l'acord següent.

En l'exercici de la funció prevista a l'article 56.1 ("vetllar
pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit"), es
debatrà i passarà a votació la declaració institucional següent
de la Diputació Permanent:

L'obligació que imposa la Constitució Espanyola a l'article
9.1, segons la qual tots els poders públics són subjectes a la
Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic, ha resultat
vulnerada per la imposició per part del Govern de les Illes
Balears, a través de la seva majoria parlamentària, d'un sistema
ilAlegal de tràmit legislatiu, i amb la finalitat d'evitar l'activitat
de control per part de l'oposició i que el debat de lleis es
produeixi en les pitjors condicions possibles, per tal de
dificultar el coneixement dels ciutadans de l'activitat
parlamentària, per tot això, la Diputació Permanent acords:

a) Condemnar per antidemocràtic l'obstruccionisme imposat
pel Govern a la labor de control de l'oposició de forma
fraudulenta.

b) Exhortar el president Jaume Matas i Palou i la
vicepresidenta Rosa Estaràs i Ferragut, com a responsables del
frau, a respectar la legalitat vigent i a mantenir la normalitat
democràtica i a demanar excuses en seu parlamentària per les
seves pràctiques involucionistes.

Palma, 21 de juliol del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els diputats
d'Unió Mallorquina al Grup Parlamentari Mixt presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

L'alliberament d'organismes modificats genèticament
(OGM) en el medi ambient suposa un risc per a la biodiversitat
i per a la salut i pot provocar efectes irreversibles sobre els
ecosistemes afectats per aquesta contaminació genètica.

En aquests moments, cap autoritat científica no pot invocar
conèixer els efectes dels OGM sobre el medi ambient i la salut
dels consumidors.

La impossibilitat de controlar a cultius a l'aire lliure el
creuament, mitjançant la polAlinització, de cultius naturals amb
els modificats genèticament, ni conèixer quina animals
destinats a consum humà s'han alimentat amb productes
derivats de cultius transgènics, determina la indefensió del
consumidor davant la contaminació de tota la cadena
alimentària i el priva del seu dret a la lliure elecció dels
aliments i a la seguretat alimentària.

Se sospita a les Illes Balears la presència de cultius OGM,
la qual cosa suposaria, de confirmar-se, un greu perill per als
nostres productes, que tenen el seu futur en les identificacions
de qualitat, les denominacions d'origen i en formes d'agricultura
respectuoses amb el medi ambient com l'agricultura ecològica
o l'agricultura integrada. Aquestes opcions per la qualitat i la
seguretat alimentària són incompatibles amb l'extensió dels
cultius modificats genèticament.
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L'extensió i la generalització de cultius OGM són un horitzó
probable per a les Illes Balears i tot l'Estat espanyol si no es
prenen, en aplicació del principi de cautela, mesures de
precaució urgents per part de les autoritats locals,
autonòmiques i estatals.

A la Unió Europea ja són nombroses les localitats i regions
que han aprovat mocions prohibint el cultiu experimental i
comercial d'OGM en el seu territori o manifestant la voluntat
d'estar lliures de cultius transgènics.

Per tant, el grup de diputats d'Unió Mallorquina proposa la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva oposició
al cultiu, tant experimental com comercial de cultius
transgènics i la seva preocupació pel pas d'aquests
productes a la cadena alimentària..

2. El Parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se al
Govern de les Illes Balears perquè declari les Illes Balears
com a zona lliure de transgènics, per evitar l'efecte que
sobre la qualitat dels productes agraris pot tenir la
introducció a la nostra comunitat d'aquests conreus.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se al
Govern de l'Estat a efectes que a l'àmbit de les seves
competències en el si de la Unió Europea desenvolupi una
política a favor del cessament de les plantacions de cultius
d'organismes modificats genèticament.

Palma, a 24 de juliol del 2006.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària

extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm.
6873/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE núm. 6873/06, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert
als articles 61.2, 92.2, 95 del Reglament de la Cambra i 24.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acordà d'admetre a
tràmit la solAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària per al debat i l'aprovació, si pertoca, de les
iniciatives relacionades a continuació; i, conseqüentment,
habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a les
tramitacions de què es tracta:

1. Preguntes: RGE núm. 6860/06, 6861/06, 6862/06, 6863/06,
6864/06, 6865/06, 6866/06, 6867/06, 6868/06, 6869/06,
6870/06 i 6871/06.

2. InterpelAlació RGE núm. 6872/06.
3. Moció RGE núm. 6846/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 6874/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6974/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la convocatòria, amb la major urgència
possible, de la Diputació Permanent, per tal que procedeixi al
debat i a la votació, si pertoca, de l'escrit RGE núm. 6873/06;
i es donà per assabentada que la Presidència procedirà a la
convocatòria de la Diputació Permanent oportunament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 6612/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6612/06, presentat pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria de la
Diputació Permanent, per tal que procedeixi al debat i a la
votació, si pertoca, de la Proposició no de llei RGE núm.
6612/06, relativa a reprovació del conseller de Medi Ambient
(vegeu apartat D) del punt 3.13. Proposicions no de llei davant
ple, a la pàg. 6182 d'aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 6847/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6847/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
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el qual se solAlicita la convocatòria de la Diputació Permanent,
amb la major urgència possible, per tal que procedeixi al debat
i a la votació, si pertoca, de la Proposició no de llei RGE núm.
6847/06, relativa a declaració institucional sobre imposició de
tràmit legislatiu per part del Govern a través de la seva majoria
parlamentària (vegeu apartat E) del punt 3.13. Proposicions no
de llei davant ple, a la pàg. 6182 d'aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7722/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6603/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a rebuig
a la Proposició de llei que aprova un nou Estatut per a
Catalunya, publicada al BOPIB núm. 109, de 4 de novembre
del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 143.

- Pàg. 6109 i 6116. Diputació Permanent. Informació, apartat
B).
On diu: Sessió plenària extraordinària del Grup Parlamentari
Socialista (RGE núm. 5990/06).
Hi ha de dir: Sessió plenària extraordinària del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 5990/06).

- Pàg. 6109 i 6118. Resolucions derivades de proposicions no
de llei, apartat B).
On diu: RGE núm. 7122/06, relativa a ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7122/05, relativa a ...
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