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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre del 2006, aprovà la Llei del Sistema
Biblioteca de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La societat actual és l’anomenada societat del coneixement
i de la informació. I les administracions públiques tenen
l’obligació de facilitar l’accés a tot tipus d’informació i de
coneixements en condicions d’igualtat, evitant, en la mesura
que sigui possible, l’aparició de la fractura digital que suposa
no tenir aquest accés als diferents nous mitjans tecnològics.

Com ja va ser reconegut al seu dia per la mateixa UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura), la llibertat, el progrés i el
desenvolupament de la societat i dels individus són valors
humans fonamentals. Una societat democràtica s’aconsegueix
formant els ciutadans en l’exercici dels seus drets democràtics,
facilitant-los l’accés lliure a la informació, al coneixement, al
pensament i a la cultura, perquè puguin prendre decisions
personals i desenvolupar un paper actiu en la vida social.

La biblioteca pública, l’accés local cap al coneixement,
proporciona les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels
anys, per decidir lliurement i pel desenvolupament cultural de
l’individu i dels colAlectius. D’aquesta manera, esdevé un agent
essencial per aconseguir la pau, el benestar i el diàleg
intercultural.

Aquest repte exigeix als poders públics l’aprovació d’una
llei del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears que permeti
potenciar els instruments que proporciona la societat de la
informació per posar els recursos bibliotecaris de les Illes
Balears a l’abast de tothom, i perquè aquests recursos s’adeqüin
a les pautes establertes als diversos manifests, pautes i
recomanacions internacionals sobre els serveis de biblioteca,
com són: de l’any 1994, el Manifest IFLA/UNESCO (IFLA:
Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i
Biblioteques) per a la biblioteca pública; les directrius IFLA de
l’any 2001, per al desenvolupament del servei de biblioteques
públiques; la Resolució del Parlament Europeu de 23 d’octubre
del 1998, sobre el paper de les biblioteques en la societat
moderna; la Resolució, també del Parlament Europeu, de 13 de

març del 1997, sobre la societat de la informació, la cultura i
l’educació; les pautes del Consell d’Europa i d’EBLIDA
(Comitè Europeu d’Associacions de Bibliotecaris,
d’Informació i Documentació) de gener del 2000, sobre la
política i la legislació bibliotecària a Europa; la Resolució del
Consell de la Unió Europea de 25 de juny del 2002, sobre
conservar la memòria del demà i els continguts digitals per a
les generacions futures; de l’any 1999, la Declaració sobre
biblioteques i llibertat intelAlectual de la IFLA/FAIFE (Comitè
pel Lliure Accés a la Informació i per la Llibertat d’Expressió);
el Manifest sobre Internet de la IFLA/FAIFE de l’any 2002; el
Manifest IFLA/UNESCO sobre la biblioteca escolar de l’any
1999; la Declaració d’Alexandria sobre l’alfabetització
informacional i l’aprenentatge al llarg de la vida al Fòrum
IFLA/UNESCO de la Societat de la Informació de l’any 2005;
així com el compromís de les ciutats i els governs locals per al
desenvolupament de l’Agenda 21 de la Cultura de l’any 2004.

La Constitució Espanyola, a l’article 46, determina que és
tasca dels poders públics garantir la conservació i promoure
l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels
pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el
seu règim jurídic i de titularitat.

Aquesta llei del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears
proposa atendre la necessitat d’establir un medi adequat per al
desenvolupament de les biblioteques en el territori de les Illes
Balears, basat en el principis de coordinació i colAlaboració
entre les administracions públiques, les institucions i els titulars
privats, amb la finalitat de proporcionar un sistema bibliotecari
coherent basat en l’aprofitament eficient de tots els recursos, ja
siguin econòmics, culturals, d’informació, d’equipaments o de
personal. Vol establir un marc de relació i cooperació entre les
biblioteques que hi ha en el territori de les Illes Balears,
entenent que l’agrupació d’esforços i de recursos en una
mateixa direcció en beneficia a cadascuna i millora els serveis
que aporten als ciutadans i a les institucions als quals serveixen.

L’estructuració del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears
es basa en l’organització administrativa pròpia de les Illes
Balears, amb l’objectiu d’aconseguir un sistema de lectura
pública eficient i a l’abast de qualsevol persona que habiti a les
Illes Balears.

Desenvolupa les normes següents:
- L’article 148 de la Constitució Espanyola, d’atribució de
competències a les comunitats autònomes.
- El títol II de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
que estableix les competències de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria de cultura, biblioteques,
hemeroteques i patrimoni històric.
- La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d’animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports.
- La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears.
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II

La llei s’estructura en nou títols que contenen seixanta-tres
articles, quatre disposicions addicionals, quatre disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions
finals.

El títol I tracta de les disposicions generals on s’especifica
l’objecte, l’àmbit i els conceptes de biblioteca, de colAlecció i
de centres de documentació que desenvoluparà la llei, i l’accés
als registres culturals i d’informació.

El títol II fa referència al Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears com el conjunt organitzat de biblioteques, òrgans i
serveis bibliotecaris de les Illes Balears, destacant la implicació
de totes les diverses administracions públiques.

Es crea la Biblioteca de les Illes Balears (BIB) com a
biblioteca referent del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears. El Sistema de Lectura Pública de les Illes Balears
s’organitza, descentralitzadament, en sistemes insulars de
biblioteques públiques on s’inclouen les xarxes de biblioteques
públiques de les illes respectives.

En els títols III i IV es defineixen els principis d’actuació de
les administracions públiques, que es basaran en la coordinació
de les actuacions. S’estableixen els principis, les obligacions i
les competències de les diferents administracions públiques i es
crea el Registre General de Biblioteques i el Registre Insular de
Biblioteques Públiques, juntament amb la resta d’instruments
per a la gestió del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

El títol V estableix el Consell de Biblioteques de les Illes
Balears i les comissions tècniques de biblioteques com a òrgans
bàsics per al correcte desenvolupament del Sistema
Bibliotecari.

El títol VI assenyala el procediment de reconeixement de
les diferents biblioteques i la seva inclusió al sistema.

Els títols VII i VIII fixen el patrimoni bibliogràfic de les
Illes Balears i el règim d’adquisició preferent i d’expropiació
forçosa, d’acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears.

El darrer, el títol IX, disposa el règim de les infraccions i
sancions.

La llei finalitza amb les disposicions addicionals,
transitòries, derogatòria i finals que fixen, dins l’ordenament
jurídic, aquesta llei i integren la normativa existent.

TÍTOL I
DE LES DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte de la llei

Constitueixen l’objecte d’aquesta llei:
a) L’establiment de les bases i les estructures fonamentals

necessàries per a la planificació, la creació, l’organització, el
funcionament i la coordinació del Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears.

b) L’ordenació del Sistema Bibliotecari dirigit pels principis
de coordinació i de colAlaboració entre els centres bibliotecaris
i les institucions que en són titulars.

c) L’establiment d’un marc normatiu adient per a la creació,
el reconeixement, la gestió i la integració en un sistema comú
de les biblioteques i dels centres de documentació establerts a
les Illes Balears.

d) La consecució d’un sistema gratuït de lectura pública que
garanteixi el dret de tots els ciutadans d’accedir en condicions
d’igualtat a la lectura i a la informació públiques en el marc de
la societat del coneixement i de les noves tecnologies.

e) La protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la
investigació i la difusió del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears.

Article 2
Àmbit d'aplicació

1. Queden compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
a) Les biblioteques, les colAleccions i els centres de

documentació de titularitat pública. 
b) Les biblioteques, les colAleccions i els centres de

documentació de titularitat privada que, mitjançant un conveni
entre alguna administració pública i els seus propietaris, siguin
accessibles per a l’ús públic general o restringit.

2. Els preceptes d’aquesta llei són aplicables a les biblioteques
i als centres de documentació de titularitat estatal ubicats al
territori de les Illes Balears, sense perjudici de la legislació
estatal.

Article 3
Concepte de biblioteca

1. A l’efecte d’aquesta llei, són biblioteques les institucions
culturals on es reuneixen, conserven, seleccionen, inventarien,
cataloguen, classifiquen i difonen conjunts o colAleccions de
llibres, fullets, publicacions periòdiques, documentació gràfica,
manuscrits, enregistraments sonors, visuals i informàtics i
d’altres materials bibliogràfics o reproduïts en qualsevol suport,
actual o futur, per a l’ús en sala pública, mitjançant préstec
temporal, o consulta, a través de les xarxes telemàtiques de
comunicació, amb finalitats educatives, d’investigació,
d’informació, de recreació o de cultura. 

2.  Les biblioteques poden ser públiques, d’interès públic i
privades.

a) Biblioteca pública és aquella creada per organismes
públics amb la finalitat d’oferir un servei públic.

b) Biblioteca d’interès públic és aquella creada per persones
físiques o jurídiques de caràcter privat que ofereix un servei
públic.

c) Biblioteca privada és aquella que té com a propietaris
persones físiques o jurídiques, i que pertany a l’àmbit privat,
amb un accés d’ús restringit.
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Article 4
Concepte de colAlecció

Són colAleccions, a l’efecte d’aquesta llei, tots aquells fons
d’interès especial que no tinguin el tractament biblioteconòmic
que estableix l’article 3.

Article 5
Concepte de centre de documentació

Són centres de documentació les institucions que
seleccionen, identifiquen, analitzen i difonen, principalment,
informació especialitzada de caràcter científic, tècnic o cultural
i que tenen com a objectiu servir les finalitats de les entitats o
institucions de les quals depenen i facilitar l’accés als registres
culturals i d’informació d’aquesta organització.

Article 6
Accés als registres culturals i d’informació

1. Les administracions públiques garanteixen, a tots els
ciutadans, l’exercici del dret d’accés universal als registres
culturals i d’informació disponibles a través del Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears, en condicions d’igualtat,
independentment de la seva edat, sexe, raça, creences, origen,
condició social o personal.

L’accés i la consulta a aquests registres culturals seran
gratuïts.

2. Les biblioteques garanteixen els drets dels usuaris a la
intimitat i a la privadesa, per la qual cosa estan obligades a
mantenir reserva de les dades recaptades dels usuaris i les dels
documents que han fet servir, segons la normativa vigent. 
 
3. Les biblioteques reconeixen i respecten els drets d’autor i de
la propietat intelAlectual, aplicant la normativa vigent.

4. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en
el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears exerciran les seves
funcions mitjançant serveis presencials o a distància, que
facilitin l’accés als registres culturals i d’informació i als
serveis d’informació interns i externs.

5. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en
el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears incorporen, de forma
estandaritzada, els seus registres al Catàleg bibliogràfic de les
Illes.

6. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en
el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears adopten les mesures
i normes tècniques necessàries per tal de facilitar l’intercanvi
de la informació.

TÍTOL II
DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE LES ILLES

BALEARS

Capítol I
Definició i composició del Sistema Bibliotecari de les Illes

Balears
Article 7
Definició

El Sistema Bibliotecari de les Illes Balears és el conjunt
organitzat de biblioteques, òrgans i serveis bibliotecaris de les
Illes Balears. L’organització del Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears es regeix pels principis de cooperació, coordinació
i gestió participativa de les diferents administracions públiques.

Article 8
Estructura i òrgans

1. Integren el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears: 
a) La Biblioteca de les Illes Balears.
b) El Sistema de Lectura Pública. 
c) Les biblioteques de centres d’ensenyament no

universitari.
d) Les biblioteques universitàries.
e) Les biblioteques especialitzades, els centres de

documentació i les colAleccions.

2. Són òrgans del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears:
a) El Consell de Biblioteques de les Illes Balears. 
b) La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears.
c) Les comissions tècniques insulars de biblioteques.
d) Les unitats administratives amb competència en matèria

de biblioteques de les administracions públiques.

Article 9
Les biblioteques públiques

1. Les biblioteques públiques són els centres que proporcionen
l'accés al coneixement, a la informació i a les obres de creació,
a través d’una sèrie de recursos i serveis de tipus cultural,
educatiu, recreatiu i social, i són a disposició de totes les
persones d'una comunitat. Són un component essencial de
qualsevol estratègia a llarg termini per a la cultura, la provisió
d’informació, l’alfabetització i l’educació.

2. Les biblioteques públiques són la base del Sistema de
Lectura Pública i coordinen el seu funcionament amb la xarxa
insular de lectura pública que els correspon i amb la resta del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

3. Les biblioteques públiques compliran les funcions següents:
a) Crear i fomentar els hàbits de lectura. 
b) Participar en el foment i la normalització lingüística de

la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
c) Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat

cultural. 
d) Ser centres d’autoformació dels ciutadans.
e) Ser centres d’alfabetització informacional.
f) Ser el nexe entre els ciutadans i els recursos i serveis

d’informació de les administracions públiques i altres entitats.
g) Desenvolupar un paper actiu essencial en l'ensenyament

i l’extensió de l'ús de les noves tecnologies de la informació
entre tots els ciutadans.
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h) Ser centres culturals actius i promotors d'activitats
culturals.

i) Dotar de colAleccions i recursos per atendre la diversitat
lingüística i cultural i les demandes dels usuaris amb especial
atenció a aquelles persones amb necessitats especials.

j) Recaptar, conservar i difondre els testimonis de la cultura
local en qualsevol suport físic.

k) Promoure el coneixement i l’estudi de les llengües,
especialment les d'aquells grups amb representació a la
comunitat, com a forma d'aprofundir la comunicació.

l) Garantir l’accés dels ciutadans a tota mena d’informació
de la comunitat.

4. Les biblioteques públiques organitzaran els seus serveis en
base a aquestes funcions, a la tipologia de biblioteca i a la
comunitat a què serveixen.

5. L’extensió de serveis bibliotecaris puntuals –fora del local de
la biblioteca, mitjançant agències, punts de préstec i lectura,
fixos, mòbils o estacionals, com bibliopiscines, bibliometro,
bibliotren, etc.– juntament amb l’establiment de xarxes i de
consorcis urbans i de mancomunitats de biblioteques públiques
amb colAlaboració de distintes institucions, són objecte
d’especial atenció per part dels òrgans responsables del Sistema
de Lectura Pública, regulat als articles 17 i següents d’aquesta
llei.

6. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, les
biblioteques públiques, en coordinació amb els serveis socials
pertinents, han de facilitar el servei de préstec als lectors
impossibilitats d’accedir a la biblioteca i d’oferir serveis
bibliotecaris als hospitals, a les presons, a les residències i als
centres d’acolliment.

Article 10
Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari

1. Les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari
proporcionen la informació i el material necessaris per al suport
dels objectius acadèmics, acompleixen funcions pedagògiques,
faciliten l’accés a la cultura i eduquen en la utilització de llurs
fons.

2. Tots els centres d'ensenyament no universitari disposaran
d'una biblioteca com a part integrant de l'ensenyament. Han de
comptar amb les instalAlacions, els fons, el personal i
l’equipament adequats per atendre les necessitats.

3.  El finançament i el funcionament de les biblioteques dels
centres d’ensenyament no universitari dependran de la
conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria d'educació, que pot, si s’escau, establir convenis amb
els consells insulars, els ajuntaments, les institucions i les
entitats per complementar els serveis bibliotecaris de la
localitat.

4. Els registres dels fons de les biblioteques de centres
d’ensenyament no universitari estan inclosos en el Catàleg
bibliogràfic de les Illes Balears.

5. Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari
formen un grup amb unes necessitats específiques. La
conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria d’educació fomentarà l’intercanvi i la cooperació entre
aquestes biblioteques, així com la seva participació dins del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

6. Excepcionalment, previ informe preceptiu i vinculant de la
comissió tècnica corresponent i amb resolució del Consell de
Biblioteques de les Illes Balears, podran compartir local i
serveis de biblioteca amb altres biblioteques públiques
mitjançant els convenis oportuns.

7. Reglamentàriament, es disposaran l'organització i el
funcionament de les biblioteques de centres d’ensenyament no
universitari.

Article 11
Les biblioteques universitàries

1. Les biblioteques universitàries serveixen els alumnes i els
professors en la investigació, l'aprenentatge i la docència. 

2. Aquestes biblioteques són, així mateix, porta d'accés i de
distribució de nombrosos recursos d'informació que existeixen
a les universitats i als centres d'estudi espanyols i estrangers.

3. El sistema bibliotecari de cada universitat ubicada a les Illes
Balears compta amb les instalAlacions, els fons, el personal i
l'equipament suficients per atendre les necessitats del colAlectiu
universitari.

4. Els registres dels fons de les biblioteques universitàries
formaran part del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.

5. Per a la gestió de les biblioteques universitàries es poden
establir convenis amb els consells insulars, els ajuntaments o
altres institucions públiques o privades.

6. Les biblioteques universitàries de les diferents universitats
amb seu a les Illes Balears podran establir vincles entre si i amb
d’altres biblioteques i centres de documentació per abastar el
màxim de recursos informatius als fins que els són propis. La
relació amb el Sistema de Lectura Pública estén a tota la
població els recursos que contenen. 

Article 12
Les biblioteques especialitzades i els centres de
documentació

1. Són biblioteques especialitzades i centres de documentació,
els centres que serveixen la informació d'entitats públiques o
privades, que atenen una comunitat específica d'usuaris i que
subministren informació detallada per a l’estudi, la gestió o la
investigació en camps concrets del coneixement. 

2. En funció de la seva naturalesa específica, aquestes
biblioteques i aquests centres de documentació podran tenir un
reglament establert per la institució a la qual serveixen que en
defineixi les funcions i el funcionament, sense perjudici de les
disposicions d’aquesta llei que els afectin.
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3. Reglamentàriament s’establiran els requisits mínims que
hauran de complir per ser considerats biblioteques o
colAleccions en el marc de la present llei. 

Capítol II
La Biblioteca de les Illes Balears

Article 13
Definició

La Biblioteca de les Illes Balears, adscrita a la conselleria
competent en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears,
és la biblioteca referent del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears.

Article 14 
Funcions

1. La Biblioteca de les Illes Balears té les funcions següents:
a) Recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica

i cultural de les Illes Balears; la de les obres editades, impreses
o produïdes a les Illes Balears; i les relacionades, per qualsevol
motiu, amb el coneixement del seu territori, de la seva cultura
o de la seva llengua que es trobin fixades en qualsevol suport
físic. Amb aquesta finalitat, la Biblioteca de les Illes Balears és
receptora d’un exemplar del Dipòsit Legal sense perjudici de
la legislació vigent, adquireix les obres bibliogràfiques de les
Illes Balears que no li arribin per aquest mitjà i manté les
relacions de cooperació oportunes amb totes les entitats
posseïdores de patrimoni bibliogràfic.

b) Vetllar per a la conservació i la preservació de les obres
que constitueixen el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

c) Impulsar i coordinar els catàlegs colAlectius de fons
bibliogràfics, documentals i hemerogràfics d’interès de les Illes
Balears i la seva integració en el Catàleg bibliogràfic de les
Illes Balears.

d) Com a centre bibliogràfic de les Illes Balears li correspon
la supervisió, la validació i la unificació, en un sol llistat, del
catàleg d’autoritats que regeix la catalogació del Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears.

e) Elaborar, gestionar i difondre la bibliografia de les Illes
Balears.

f) Prestar els serveis de suport per a la protecció del
patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i, especialment, els
serveis de restauració, microfilmació, digitalització i gestió
d’obres duplicades.

g) La gestió de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears,
considerada com el conjunt, en suport digital, del patrimoni
bibliogràfic de les Illes Balears i de les obres d’investigació,
divulgació i creació per al coneixement de la cultura de les Illes
Balears.

h) La gestió i la coordinació de la inclusió del patrimoni
bibliogràfic en el Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears .

i) L’elaboració del Catàleg colAlectiu del patrimoni
bibliogràfic de les Illes Balears.

2. La Biblioteca de les Illes Balears colAlabora amb altres
centres i institucions per tal de desenvolupar les seves funcions.

Article 15
Estructura i òrgans de govern

1. Reglamentàriament se’n determinaran l’ organització i el
funcionament.

2. Formen part dels seus òrgans de govern, obligatòriament, el
Govern de les Illes Balears, els consells insulars i la Universitat
de les Illes Balears, sense perjudici de la representació d’altres
organismes i/o entitats.

Capítol III
El Sistema de Lectura Pública

Article 16
Definició

1. El Sistema de Lectura Pública de les Illes Balears és el
conjunt organitzat i coordinat dels sistemes insulars de
biblioteques públiques.

2. Tots els municipis poden mancomunar-se o establir
qualsevol altre tipus d’acord de colAlaboració per oferir el
servei de biblioteca pública.

Article 17
Estructura

1. Formen part del Sistema de Lectura Pública:
a) Totes les biblioteques públiques. S’hi inclouen les

biblioteques de titularitat estatal gestionades pel Govern de les
Illes Balears, sense perjudici de la normativa estatal que les
afecta.

b) Les biblioteques d’interès públic integrades en el Sistema
de Lectura Pública mitjançant el conveni d’integració
corresponent.

2. El Sistema de Lectura Pública s’estructura funcionalment,
conforme a l’establert al Mapa de lectura pública de les Illes
Balears, en:

a) Biblioteques centrals insulars.
b) Biblioteques centrals urbanes.
c) Biblioteques locals.
d) Punts de biblioteca.
e) Serveis de suport a la lectura pública.

Article 18
Les biblioteques centrals insulars

1. A cada illa hi haurà una biblioteca central insular dependent
del consell respectiu. A la ciutat on tenen la seu, podran prestar
els serveis propis de biblioteca central urbana, amb un acord
previ entre les administracions públiques. A més, coordinen i
assessoren la resta de les biblioteques, a excepció de les
biblioteques centrals urbanes i les que hi estiguin vinculades,
d’acord amb l’establert al Mapa de lectura pública.

2. Les funcions bàsiques dins el seu àmbit territorial insular són
les de:

a) Recopilar i difondre la colAlecció pròpia de cada illa.
b) Fer lots de préstec temporal de llibres i altres suports

documentals a altres biblioteques, serveis i institucions del seu
àmbit territorial.
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c) Ser el centre de recursos bibliogràfics i d’informació.
d) Establir els criteris i fomentar la cooperació entre totes

les biblioteques.
e) Promoure activitats de difusió de la lectura i promoció de

l’ús de les biblioteques.

3. La biblioteca central insular rebrà un exemplar del Dipòsit
Legal de cada territori insular, sense perjudici d’allò que
disposi, en aquesta matèria, la legislació vigent.

Article 19
Les biblioteques centrals urbanes

1. Als municipis de més de 20.000 habitants hi haurà una
biblioteca central urbana que és la que coordina la resta de
biblioteques del seu terme municipal, d’acord amb el que
estableix el Mapa de lectura pública, i pot tenir vinculats altres
serveis menors.

2. Són funcions bàsiques de les biblioteques centrals urbanes
les que corresponen a les biblioteques centrals insulars dins de
l’àmbit del seu municipi.

3. Les biblioteques públiques estatals poden realitzar les
funcions de biblioteca central urbana a les ciutats on tenen la
seu, amb l’acord previ entre el Govern de les Illes Balears i
l’ajuntament respectiu.

4. Els districtes de Palma tindran biblioteques de districte amb
les funcions de biblioteca central urbana.

Article 20
Les biblioteques locals

1. Tots els municipis amb més de 2.000 habitants i menys de
20.000 habitants comptaran amb una biblioteca pública local.

2. Són les biblioteques que compleixen les condicions
necessàries per prestar el servei de lectura pública a un àrea
determinada, ja sigui la totalitat o una part del municipi amb
vinculació a una biblioteca central urbana.

3. Les biblioteques locals dels municipis compten amb el suport
específic dels consells respectius.

Article 21
Punts de biblioteca

1.  Als municipis de menys de 2.000 habitants s’oferiran altres
serveis de biblioteca pública, fixos o mòbils, que tindran el
suport específic dels consells insulars respectius. Aquests punts
de biblioteca presten el servei de lectura pública amb el suport
d’una biblioteca central insular o d’una biblioteca central
urbana.

2. A les barriades de menys de 2.000 habitants s’oferiran,
d’acord amb l’establert en el Mapa de lectura pública insular,
els serveis esmentats a l’apartat anterior. Aquests punts de
biblioteca presten el servei de lectura pública amb el suport
d’una altra biblioteca d’àmbit local.

Article 22
Els serveis de suport a la lectura pública

1. Els serveis de suport a la lectura pública presten assistència
i cooperació a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.

2. Els serveis de suport podran ser d’àmbit autonòmic o
d’àmbit insular.

3. Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit autonòmic
corresponen a la conselleria competent en matèria de cultura
del Govern de les Illes Balears, i presten els serveis bàsics de:

a) La coordinació dels sistemes insulars de lectura pública
per garantir una gestió cohesionada del suport a la lectura
pública en tot el territori.

b) La gestió i la coordinació del Catàleg bibliogràfic de les
Illes Balears dins l’àmbit de la lectura pública.

c) La promoció de la lectura pública i de les biblioteques a
tot el territori balear.

d) La coordinació del préstec interbibliotecari.

4. Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular
corresponen als consells insulars corresponents i presten els
serveis bàsics de :

a) L’adquisició de fons. Inclou l’adquisició dels lots
fundacionals inicials i dels fons bàsics de manteniment de les
colAleccions.

b) L’assessorament en la selecció dels fons.
c) La coordinació per a major racionalització dels processos

d’adquisició dels fons.
d) El proveïment de catalogació centralitzada, com a mínim,

dels fons adquirits i proporcionats per aquests serveis.
e) La coordinació de la catalogació de la resta de

biblioteques del sistema insular.
f) El manteniment del Catàleg colAlectiu del sistema insular

de biblioteques.
g) El tractament dels fons duplicats i sobrants o obsolets de

les biblioteques.
h) La promoció de la lectura pública i de les biblioteques a

l’àmbit insular.
i) El foment de la creació de la secció local a les

biblioteques.
j) El suport tècnic, econòmic i informàtic a les biblioteques

en un plantejament de treball en xarxa.
k) La coordinació del préstec interbibliotecari a l’àmbit

insular.
l) El fons de suport al préstec.
m) L’organització de cursos de formació continuada del

personal.
n) La creació, la gestió i el manteniment del portal web de

la xarxa insular de biblioteques.
o) L’impuls de l’aplicació de les noves tecnologies.
p) Els serveis específics de suport a les biblioteques locals

i punts de biblioteca dels municipis de menys de 5.000
habitants.

Capítol IV
Els sistemes insulars de biblioteques públiques

Article 23
Definició i estructura

1. Els sistemes insulars de biblioteques públiques adscrits al
consell insular corresponent són el conjunt organitzat d’òrgans,
xarxes, serveis de suport a la lectura pública i biblioteques,
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reconeguts com a tals d’acord amb aquesta llei, i els que
solAlicitin i obtinguin la inclusió en el sistema insular que els
correspongui territorialment, amb la finalitat de prestar un
servei públic bibliotecari adequat.

2. Els sistemes insulars de biblioteques públiques s’estructuren,
territorialment, en:

a) Sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca.
b) Sistema insular de biblioteques públiques de Menorca.
c) Sistema insular de biblioteques públiques d’Eivissa.
d) Sistema insular de biblioteques públiques de Formentera.

La Xarxa de biblioteques municipals de l’Ajuntament de
Palma, per raó de la seva condició de capital, s’integra a la
Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca mitjançant
l’establiment del Consorci de Cultura o de qualsevol altre
instrument de gestió entre l’Ajuntament de Palma i el Consell
Insular de Mallorca.

TÍTOL III
DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DE LES

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Capítol I
La política bibliotecària

Article 24
Criteris generals

L’acció de tots els nivells de les administracions públiques
per al foment i la millora de les biblioteques es regeix pels
criteris següents:

a) Les administracions públiques de les Illes Balears tenen
com a principal criteri d’actuació la promoció de la biblioteca
pública i l’accés als seus fons.

b) Impulsar la màxima coordinació i integració de totes les
biblioteques en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears,
afavorint la complementarietat dels seus fons i activitats i
l’eficiència del Sistema per al foment general de la lectura i la
investigació i l’extensió del Sistema de Lectura Pública.

c) Promoure i estimular la producció i la difusió de tot allò
que serveixi per conèixer i divulgar més bé les biblioteques de
les Illes Balears.

d) Cercar l’aproximació i la cooperació de tots els nivells de
l’administració, amb els municipis, les associacions i les
entitats, per afavorir l’extensió dels serveis de les biblioteques
públiques mitjançant punts i agències de lectura que les apropin
a tots els nuclis de població.

e) Activar la presència de les biblioteques a la vida cultural
del seu àmbit territorial.

f) Promoure l’activitat de les associacions, fundacions i
entitats que tinguin per objectiu donar suport a les biblioteques.

g) Impulsar les activitats educatives en cooperació amb les
biblioteques, inclòs aquest àmbit específic en els dissenys
curriculars de tots els nivells educatius.

h) Impulsar especialment la difusió en les biblioteques de
les obres editades, impreses o produïdes a les Illes Balears, les
relacionades per qualsevol motiu amb el seu territori i amb la
seva llengua.

i) Considerar les biblioteques públiques com a mitjà idoni
per a la promoció del coneixement i la difusió de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i per a la difusió dels seus
recursos i serveis d’informació.

Article 25 
Accés i ús dels serveis de biblioteques

1. Els serveis oferts per la biblioteca pública seran els adequats
a les necessitats específiques de la població on s’ubica la
biblioteca segons el que estableixi el Mapa de lectura pública.

2. L’accés als serveis i recursos de les biblioteques integrades
en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears i els serveis que
presten han de ser sempre gratuïts. No obstant això, pot
establir-se el pagament dels serveis següents, que suposen una
despesa addicional:

a) Préstec interbibliotecari quan generi despeses especials.
b) Reproducció de documents.

3. Per raons de conservació, es pot limitar l’accés a una part del
fons integrant de la biblioteca o colAlecció, com també el
préstec. Aquesta limitació haurà d’estar sempre justificada i ha
d’implicar, quan això sigui possible, el servei alternatiu de
còpies que en permetin l’accés al contingut informatiu.

4. Els usuaris han de respectar, en tot moment, les condicions
normals de treball dels altres usuaris i del personal de la
biblioteca i han d’utilitzar degudament els fons i les
instalAlacions del centre. L’incompliment d’aquestes
obligacions pot produir la suspensió de la condició d’usuari de
tots els serveis de la biblioteca on s’hagi comès la infracció i,
fins i tot, de totes les biblioteques que formen el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears.

5. Es garantirà l'accés a tots els fons de les biblioteques
integrants del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears segons
les condicions que s’hagin establert en el moment de la
integració i en el posterior desenvolupament reglamentari.

Capítol  II
Els instruments de gestió i control

Article 26
Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears

1. El Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears és el conjunt dels
registres bibliogràfics de totes les biblioteques, els centres de
documentació i les colAleccions integrants del Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears. 

2. Els registres del Catàleg colAlectiu del patrimoni bibliogràfic
de les Illes Balears s’inclouen i queden suficientment
identificats dins del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears. 

3. Es crearan catàlegs bibliogràfics insulars amb les
característiques dels punts anteriors.

Article 27
Registre General de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea, adscrit a la conselleria competent en matèria de
cultura del Govern de les Illes Balears, el Registre General de
Biblioteques, en el qual s’inclouran totes les biblioteques, els
centres de documentació i les colAleccions que formen part del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.
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2. Reglamentàriament se'n disposarà l'organització, el
funcionament i la manera de coordinar-lo amb els registres
insulars.

Article 28
Registre Insular de Biblioteques Públiques

1. Es crea, adscrit a cadascun dels consells insulars, el Registre
Insular de Biblioteques Públiques, que serà l’inventari de totes
les biblioteques integrades en el sistema insular de cada illa.

2. Reglamentàriament els consells insulars disposaran
l'organització i el funcionament d'aquest registre, així com
l’ordenació i la gestió.

Article 29
Mapa de lectura pública de les Illes Balears

1. El Mapa de lectura pública de les Illes Balears és
l’instrument de planificació  que defineix el tipus de centres
bibliotecaris necessaris a cada població i també les seves
funcions, partint de la realitat existent, i estableix els
paràmetres que s’han d’acomplir pel que fa a fons bibliogràfic,
personal, equipament, superfície i manteniment de cada
biblioteca.

2. La conselleria competent en matèria de cultura del Govern
de les Illes Balears elaborarà i actualitzarà el Mapa de lectura
pública de les Illes Balears a partir dels mapes insulars de
lectura pública. 

3. Cada consell insular elaborarà i aprovarà el mapa insular de
lectura pública corresponent al seu territori. 

4. Les inversions que duguin a terme les diferents
administracions públiques en equipaments bibliotecaris
s’ajustaran a les previsions i als criteris establerts en el Mapa
de lectura pública de les Illes Balears.

5. El Mapa de lectura pública de les Illes Balears ha de
convertir-se en un marc de referència objectiu i obligat per a les
actuacions de les administracions públiques.

Article 30
Pla de lectura pública de les Illes Balears

1. El Pla de lectura pública de les Illes Balears és l’instrument
de planificació de les actuacions sobre la lectura pública.

2. Cada consell insular redactarà i aprovarà el Pla insular de
lectura pública corresponent al seu territori.

3. La conselleria competent en matèria de cultura del Govern
de les Illes Balears elaborarà el Pla de lectura pública de les
Illes Balears a partir dels plans insulars de lectura pública que
elabora cada consell insular. 

Article 31
Paràmetres de biblioteca pública

El Govern de les Illes Balears regularà, després de
l’aprovació prèvia del Consell de Biblioteques de les Illes
Balears, els paràmetres bàsics de biblioteca pública. Aquests
paràmetres constitueixen les bases per aconseguir un sistema
bibliotecari coherent i eficient, i la seva definició es farà
seguint les recomanacions, directrius i normes emanades
d’organismes nacionals i internacionals relacionats amb les
biblioteques i la lectura pública, i hauran de ser de nivell
suficient i a la vegada assumibles, i tenir en compte la realitat
de la comunitat social a la qual la biblioteca pública està
inserida.

Article 32
Paràmetres de biblioteca de centres d’ensenyament no
universitari

El Govern de les Illes Balears, seguint les recomanacions,
directrius i normes emanades d’organismes nacionals i
internacionals relacionats amb les biblioteques de centres
d’ensenyament no universitari, definirà i aprovarà els
paràmetres bàsics de biblioteca de centres d’ensenyament no
universitari de nivell suficient i a la vegada assumibles, tenint
en compte la realitat de la comunitat educativa a la qual està
inserida, per establir les bases per aconseguir un sistema
bibliotecari coherent i eficient.

Capítol III
El personal de les biblioteques

Article 33
Règim de personal

1. Les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears tindran el personal suficient amb la qualificació,
el nivell tècnic i les capacitats adequades que exigeixin les
funcions que tenguin assignades dins del mateix sistema i els
reglaments corresponents, d’acord amb els paràmetres
establerts en el Mapa de lectura pública.

2. Les administracions vetllaran per la formació continuada i el
reciclatge professional del personal de les biblioteques
adscrites al Sistema, organitzant cursos, reunions professionals
i activitats encaminades a la coordinació d’experiències i
procediments i facilitant-hi l’assistència.

TÍTOL IV
DE LES COMPETÈNCIES DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Article 34
De la comunitat autònoma de les Illes Balears

Correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears:

a) El  Sistema Bibliotecari de les Illes Balears. 
b) La coordinació dels sistemes insulars de biblioteques

públiques, sense perjudici de les mesures que corresponguin a
altres administracions.

c) La Biblioteca de les Illes Balears.
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d) Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit
autonòmic, sense perjudici de les mesures que corresponguin
a altres administracions.

e) La creació i la gestió  del Registre General de
Biblioteques de les Illes Balears.

f) La convocatòria i la presidència del Consell de
Biblioteques de les Illes Balears. 

g) La projecció, la promoció i la relació exterior de les
biblioteques de les Illes Balears.

h) La difusió entre el món educatiu de les biblioteques, els
seus fons i la seva significació i el foment de la lectura.

i) El desenvolupament i el manteniment de les biblioteques
dels centres d’ensenyament no universitari i la integració
d’aquestes en el seu àmbit local.

j) L'exercici amb caràcter subsidiari dels drets de tempteig
i retracte, en cas que no ho facin els consells insulars, en els
supòsits d'alienació de béns declarats d'interès cultural,
catalogats o inclosos en l'Inventari General de l'Estat, tal com
estableix la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears.

k) Les relacions i la colAlaboració amb l'Administració
General de l'Estat i d'altres ens públics per a l'execució
d'actuacions en matèria de biblioteques.

l) La gestió que li ha estat transferida de les biblioteques
públiques de titularitat estatal, sense perjudici dels convenis
que es puguin fer amb altres administracions públiques.

m) L’elaboració i l’actualització del Mapa de lectura
pública de les Illes Balears i del Pla de lectura pública de les
Illes Balears.

n) La gestió i la coordinació del Catàleg bibliogràfic de les
Illes Balears. 

o) L’elaboració dels paràmetres bàsics de biblioteca pública
i de biblioteca d’ensenyament no universitari. 

p) La demanda i la recollida de la informació necessària per
a la planificació i el desenvolupament del Sistema Bibliotecari
de les Illes Balears.

q) L'exercici de la potestat reglamentària normativa en
matèria de biblioteques, sense perjudici de la potestat
d'autoorganització dels consells insulars.

r) Totes les altres funcions que li atribueixin expressament
aquesta llei i la resta de la legislació vigent.

Article 35
Dels consells insulars 

Correspon als consells insulars, en el seu àmbit d'actuació
respectiu: 

a) La creació i la gestió de les biblioteques, en cas de
titularitat pròpia o d’altra en virtut de possibles convenis.

b) El sistema insular de biblioteques públiques de
cadascuna de les Illes.

c) La Biblioteca Central Insular.
d) Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular.
e) La creació i la gestió del Registre Insular de Biblioteques

Públiques i les comunicacions amb el Registre General de
Biblioteques de les Illes Balears.

f) L’extensió del Sistema de Lectura Pública mitjançant la
promoció d’instruments i acords que permetin la colAlaboració
de les diferents institucions, entitats i associacions ciutadanes
envers un sistema àgil d’agències i punts bibliotecaris que
apropin els serveis de les biblioteques públiques a tots els
indrets en què hi ha població.

g) L’elaboració i l’aprovació del mapa insular de lectura
pública corresponent al seu territori.

h) L'exercici, amb caràcter principal, dels drets de tempteig
i de retracte en el cas d'alienacions de fons de biblioteques o
colAleccions pertanyents al Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears.

i) L'exercici de la potestat sancionadora, en els termes
d'aquesta llei.

j) La gestió del Dipòsit Legal.
k) El suport a les biblioteques per a l’elaboració de la part

corresponent al seu àmbit geogràfic dels catàlegs colAlectius i
de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears.

l) L’elaboració i l’aprovació dels plans insulars de lectura
pública.

m) La resta de funcions executives i de gestió en matèria de
biblioteques no atribuïdes expressament per aquesta o altres
lleis a qualsevol altra administració pública.

Article 36
Dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:
a) La creació i la gestió de les biblioteques de titularitat

municipal d’acord amb les normes establertes per aquesta llei
i d’acord amb el Mapa de lectura pública de les Illes Balears.

b) La coordinació i la colAlaboració entre les biblioteques
ubicades en el seu municipi, especialment les biblioteques
públiques, les biblioteques d’ensenyament no universitaris, i la
integració dels serveis d’informació i documentació municipals
amb la biblioteca pública respectiva i amb el Sistema de
Lectura Pública.

c) La promoció de la creació de punts d’extensió
bibliotecària fixos, mòbils, estacionals o de qualsevol tipus que
apropin els serveis bibliotecaris a tots els nuclis de població.

d) El foment de les activitats culturals pròpies de les
biblioteques.

e) El dret d'intervenir en totes les actuacions i els
procediments d'altres administracions públiques en matèria de
biblioteques que es refereixin a béns ubicats en els termes
municipals respectius.

f) La disposició d’un punt de lectura pública als nuclis de
població de menys de 2.000 habitants i d’una biblioteca pública
en aquells municipis de més de 2.000 habitants.

g) Disposar de l’equipament informàtic necessari per
assegurar l’accés dels usuaris a les noves tecnologies i formar
part activament en la difusió dels coneixements de les noves
tecnologies entre totes les capes de la població.

h) L’exercici de la resta de funcions executives que els
atribueix expressament aquesta llei.

TÍTOL V
DEL CONSELL I DE LES COMISSIONS DE
BIBLIOTEQUES DE LES ILLES BALEARS

Article 37
El Consell de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea el Consell de Biblioteques de les Illes Balears com
a òrgan de coordinació del Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears, amb l'objectiu d’establir els criteris de coordinació
entre els diferents tipus de biblioteques i les de cadascuna de
les Illes, els programes d'actuació, els criteris que han de seguir
els diferents instruments i controls del Sistema Bibliotecari de
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les Illes Balears, les mesures de foment, i per exercir la resta de
funcions que s'estableixin reglamentàriament.

2. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears serà integrat
pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que serà el conseller o la
consellera en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

b) Els o les vocals que seran: els consellers o les conselleres
insulars competents en matèria de cultura, un o una vocal en
representació de cadascuna de les federacions de municipis, un
o una vocal en representació de la Universitat de les Illes
Balears i dos o dues vocals que nomenarà el conseller o la
consellera en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

3. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears es reunirà,
com a mínim, dues vegades l'any o quan ho solAliciti una de les
institucions representades o ho determini el seu president o la
seva presidenta. A les reunions hi poden assistir, amb veu i
sense vot, els assessors o les assessores que es cregui
convenient.

4. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears pot crear les
comissions adients per tractar temes de caràcter general o
específic. 

5. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears ha d’elaborar
i aprovar el seu reglament d'organització i funcionament.  

Article 38
La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea la Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes
Balears com un òrgan de caràcter tècnic, adscrit a la conselleria
competent en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

2. La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears ha
de ser integrada pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que serà el director o la
directora general competent en matèria de cultura del Govern
de les Illes Balears.

b) Els o les vocals, tècnics o tècniques en la matèria, que
seran: cinc vocals nomenats o nomenades pel conseller o per la
consellera competent en matèria de cultura del Govern de les
Illes Balears, entre els quals hi haurà representants de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
de la Biblioteca de les Illes Balears, de la Universitat de les
Illes Balears, de les associacions i els colAlegis professionals, i
d’altres entitats o institucions de reconegut prestigi en la
matèria; i un o una vocal en representació de cadascun dels
consells insulars, nomenat o nomenada pel respectiu conseller
o per la respectiva consellera competent en matèria de cultura.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, ha de
ser un funcionari o una funcionària de la conselleria competent
en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

3. La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears té
com a funcions bàsiques:

a) Informar sobre els projectes de disposicions generals en
matèria de biblioteques i serveis bibliotecaris.

b) Elaborar els criteris tècnics per a l’aplicació i l’adaptació
de la normativa nacional o internacional en matèria de
biblioteques i per a la coordinació del Sistema Bibliotecari de
les Illes Balears.

c) Establir els criteris tècnics dels fons de les biblioteques.
d) Regular i promoure el préstec interbibliotecari.
e) Elaborar i vigilar l’aplicació dels criteris generals per a

la consecució de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears.
f) Proposar actuacions, plans i programes per al

desenvolupament i la coordinació de les biblioteques que
integren el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

g) Qualsevol altra competència que impliqui el conjunt del
Sistema de Biblioteques de les Illes Balears. 

Article 39
Les comissions tècniques insulars de biblioteques

1. Cada consell insular crearà la comissió tècnica insular de
biblioteques que es constituirà com a òrgan consultiu en
matèria de biblioteques a cadascuna de les Illes.

2. Les comissions tècniques insulars de biblioteques tenen com
a funcions bàsiques:

a) Promoure les actuacions, els plans, els programes i els
instruments que desenvolupen el Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears, com ara els plans insulars de lectura pública, el
Catàleg colAlectiu de les Illes Balears i la Biblioteca Virtual
Balear.

b) Emetre dictamen sobre el reconeixement de les
biblioteques i la seva integració en el Sistema.

c) Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de
biblioteca integrada en el Sistema. 

d) Emetre dictamen sobre les normes o els reglaments que
han de regir els sistemes insulars o part d’aquests.

e) Totes les altres que, per norma legal o reglamentària, li
siguin atribuïdes.

3. Cada consell insular determinarà les normes de funcionament
intern i la composició de cadascuna de les comissions tècniques
insulars de biblioteques. 

TÍTOL VI
DEL RECONEIXEMENT DE LES BIBLIOTEQUES

Capítol I
Procediment de reconeixement

Article 40
Procediment de reconeixement com a biblioteca

1. El reconeixement de biblioteques requerirà el corresponent
procediment regulat en aquesta llei, que serà iniciat, d’ofici o
a instància de part interessada, pel consell insular corresponent.

2. La decisió de no iniciació del procediment ha de ser
motivada.

3. El consell insular corresponent, per a la iniciació del
procediment, pot, abans d’acordar-la, recaptar dels particulars
o de qualsevol organisme públic o privat la informació
necessària, que s’ha d’emetre en el termini màxim d’un mes.

4. L’acord d’incoació del procediment ha d’incloure una
descripció dels recursos que integren la biblioteca.



6776 BOPIB núm. 158 -  24 de novembre del 2006

5. El Govern de les Illes Balears participarà als consells
insulars, a l'efecte d’incoació de l’expedient de reconeixement,
els assentaments que, d’ofici, hagi efectuat en el Registre
General de Biblioteques, d’acord amb l’article 27 d’aquesta
llei.

Article 41 
Notificació de la iniciació del procediment de reconeixement

L’acord d’incoació del procediment de reconeixement s’ha
de notificar a les persones interessades, a l’ajuntament on sigui
ubicada la biblioteca que es pretengui reconèixer i al Govern de
les Illes Balears. 

Article 42
Contingut de l’expedient de reconeixement

1. L’expedient de reconeixement constarà de:
a) Informe de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques.
b) Informe tècnic sobre les característiques dels fons i les

instalAlacions de la biblioteca que es pretengui reconèixer, com
també del lloc on sigui ubicada.

2. A requeriment de l’òrgan instructor, el propietari, el titular
de drets reals, el posseïdor i l’ajuntament estaran obligats a
facilitar l’examen dels fons i la documentació que hagi de ser
tinguda en compte en la resolució.

3. Serà preceptiva l’audiència a les persones interessades i a
l’ajuntament on s’ubiqui la biblioteca que s’hagi de reconèixer.

Article 43
Fi del procediment de reconeixement

1. El reconeixement com a biblioteca s’ha d’acordar per
resolució de l’òrgan competent del consell insular
corresponent, ha d'incloure la descripció dels elements per
identificar-la i ha de contenir almenys les actuacions a què es
refereix l’article 42.1 d’aquesta llei. La resolució que posi fi al
procediment de reconeixement ha de fer una menció especial
als objectius de la biblioteca reconeguda i ha d'incloure la
denominació pública que s’autoritza.

2. El reconeixement s’ha de notificar a les persones
interessades, a l’ajuntament on estigui ubicada la biblioteca o
la colAlecció i al Govern de les Illes Balears, i s'ha de publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Per deixar sense efecte el reconeixement, cal seguir el
procediment regulat en aquest capítol.

Capítol II
Requisits per al reconeixement

Article 44
Reconeixement de les biblioteques

Per al reconeixement a l'efecte previst en aquesta llei, les
biblioteques han de complir, com a mínim, els requisits
següents:

a) Pressupost i mitjans materials que en garanteixin el
funcionament, d’acord amb els seus objectius.

b) Disposició ordenada dels fons.
c) Compromís d’introducció dels registres del catàleg de la

biblioteca en el Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.
d) Compromís de facilitar les dades bibliogràfiques i

d’interès estadístic.
e) Mesures de seguretat adequades i suficients per a la

conservació dels fons.
f) Acord entre el consell insular o el Govern de les Illes

Balears i els titulars de les biblioteques que determini les
condicions, els drets i els deures d’ambdues parts en què queda
integrada la biblioteca o la colAlecció.

Capítol III
La integració en el Sistema  Bibliotecari de les Illes

Balears

Article 45
La integració directa

El reconeixement d’una biblioteca o colAlecció suposarà la
integració directa en el sistema insular de biblioteques que
correspongui i l’assentament automàtic en el Registre General
de Biblioteques de les Illes Balears i en els registres insulars de
biblioteques públiques.

Article 46 
Condicions i efectes de la integració

1. Sense perjudici de la normativa pròpia que hagin de complir
i dels convenis d’integració que s’hagin acordat, totes les
biblioteques integrades en els sistemes insulars de biblioteques
n’ajustaran el funcionament a les disposicions generals, les
pròpies dels grups de biblioteques i les dels sistemes insulars en
què s’integrin.

2. La integració d’una biblioteca en el Sistema Insular de
Biblioteques Públiques n'implica la inclusió en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears i els drets i deures següents:

a) La condició de beneficiari preferent en les actuacions
públiques relatives a biblioteques.

b) La participació en les activitats de formació continuada
per al personal de biblioteques que organitzin o promoguin les
administracions públiques i els serveis bibliotecaris insulars i
balear.

c) L’accés als serveis de suport de les administracions
públiques.

d) L’ús de la denominació pública que s’ha autoritzat.

TÍTOL VII
DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE LES ILLES

BALEARS

Capítol I
Concepte i gestió

Article 47
Concepte

D'acord amb el que estableix la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears:

a) Formen part del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears les biblioteques i les colAleccions bibliogràfiques de
titularitat pública i les obres literàries, històriques, científiques
o artístiques de caràcter unitari o seriat, en escriptura
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manuscrita o impreses, de les quals no consta l'existència,
almenys, de tres exemplars en les biblioteques o en els serveis
públics ubicats a les Illes Balears, editades dins el seu àmbit o
fora d'aquest i que són d'interès cultural per al poble de les Illes
Balears.

b) Integren, així mateix, el patrimoni bibliogràfic de les
Illes Balears els exemplars que són producte d'edicions de
pelAlícules cinematogràfiques, discs, fotografies, materials
audiovisuals i altres de semblants, sigui quin sigui el seu suport
material, dels quals no consta l'existència, almenys, de tres
exemplars en els serveis públics ubicats a les Illes Balears, o
d'un, en el cas de pelAlícules cinematogràfiques que siguin
d'interès cultural.

c) Igualment, formen part del patrimoni bibliogràfic de les
Illes Balears les obres de més de cent anys d'antiguitat i les
obres manuscrites, com també els fons bibliogràfics que, per la
seva singularitat, unitat temàtica o rellevància, siguin establerts
per reglament o per la seva regulació específica.

Article 48 
Dipòsit Legal

1. El Dipòsit Legal és el principal sistema d’adquisició del
patrimoni bibliogràfic i té com a finalitat conservar-lo. Les
institucions responsables s’atendran a allò que disposa la
normativa vigent per a la gestió, la conservació i la difusió
d’aquest patrimoni així com les empreses, els impressors i els
altres subjectes d’aquesta prestació.

2. La Biblioteca de les Illes Balears serà la receptora d’un
exemplar del Dipòsit Legal.

Article 49
ColAlecció local de les biblioteques públiques municipals

Totes les biblioteques públiques municipals comptaran amb
una secció de colAlecció local que recollirà, com a mínim,
llibres, fullets i audiovisuals referits a la seva població. Aquesta
secció forma part del patrimoni bibliogràfic i no pot ser objecte
d’esporgada. 

Article 50
Catàleg colAlectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears

1. El Catàleg colAlectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears és el catàleg que té com a objectiu l’inventari i la
descripció del patrimoni bibliogràfic dipositat a les biblioteques
de les Illes Balears, ja siguin de titularitat pública o privada.

2. Cada consell insular vetllarà per la catalogació del patrimoni
bibliogràfic insular, ja sigui per ser-ne posseïdor o per tenir
convenis amb institucions posseïdores o amb particulars.

3. Els registres de fons pertanyents al patrimoni bibliogràfic
s’inclouran i quedaran suficientment identificats dins el Catàleg
bibliogràfic de les Illes Balears.

Article 51
Biblioteques i colAleccions d’especial interès

Es poden declarar biblioteques i colAleccions d’especial
interès aquelles que tenen un fons bibliogràfic de valor singular
per al desenvolupament cultural de la societat. Una vegada que
obtinguin la integració en el sistema insular que els
correspongui, hauran de subscriure un conveni de caràcter
administratiu pel qual es comprometin a assumir les
obligacions que es derivin de la seva participació.  

Capítol II
Dipòsit del patrimoni bibliogràfic

Article 52 
Dipòsits bibliogràfics

1. Amb la intenció de preservar i conservar en les millors
condicions el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears, les
biblioteques dels sistemes insulars poden ser receptores,
d’acord amb la seva capacitat de custòdia, dels dipòsits de béns
bibliogràfics afins als seus continguts que les administracions
competents disposin mitjançant la resolució administrativa
corresponent.

2. Respecte dels béns esmentats anteriorment, les biblioteques
receptores seran seleccionades tenint en compte les
circumstàncies que facin possible, a més de les mesures de
conservació i seguretat adequades, una funció difusora i
científica més bona, sense perjudici de l’aplicació d’altres
criteris derivats de l’ordenació bibliogràfica.

3. Aquests dipòsits suposaran la revisió del Registre General de
Biblioteques de les Illes Balears.

Article 53
Dipòsit forçós de fons bibliogràfics

1. Quan en una biblioteca o colAlecció integrada en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears no es donin les condicions
adequades per al correcte manteniment del fons consignat en el
Registre com a patrimoni bibliogràfic, l’administració
competent, després de l'audiència prèvia del titular de la
biblioteca o colAlecció, podrà, mitjançant una resolució
motivada, ordenar el dipòsit dels fons objecte de patrimoni
bibliogràfic en altres biblioteques fins que desapareguin les
causes que motivin aquesta decisió.

2. En cas de clausura d’un centre dels integrats en els sistemes
insulars, l’administració competent podrà disposar, d’acord
amb el seu titular, que els fons del centre clausurat siguin
dipositats en una altra biblioteca la naturalesa de la qual sigui
adient per al dipòsit dels béns del centre clausurat.

Capítol III
Conservació i esporgada

Article 54
Digitalització i microfilmació

Les administracions amb competències en matèria
bibliotecària promouran programes per a la digitalització i/o la
microfilmació del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears, o
qualsevol altra tècnica futura amb capacitat demostrada per a
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la conservació, la còpia  i la difusió del patrimoni en òptimes
condicions. 

Article 55
Esporgada dels fons

1. En els registres insulars de biblioteques i, en conseqüència,
en el Registre General de Biblioteques de les Illes Balears
constarà clarament, en cada cas, aquella documentació que
forma part del patrimoni bibliogràfic i que, per tant, no pot ser
objecte d’esporgada. Aquesta declaració es pot fer de forma
genèrica de parts homogènies del fons.

2. Les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears poden fer esporgades de fons segons els criteris
tècnics que s’estableixin en el si de la Comissió Tècnica de
Biblioteques de les Illes Balears, sense que aquest fet afecti el
patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

TÍTOL VIII
DEL RÈGIM D’ADQUISICIÓ PREFERENT I

D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA

Article 56
Drets de tempteig i de retracte

1. L'autoritat competent pot exercir els drets de tempteig i de
retracte respecte dels fons de les biblioteques i colAleccions
integrades en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, en cas
de transmissió onerosa de la propietat o de qualsevol dret real.

2. Aquests drets s'han d'exercir en els termes fixats a la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears.

Article 57
Expropiació per interès social

Es consideren causes d'interès social, a l'efecte de
l'expropiació dels béns a què es refereix aquest títol per part
dels consells insulars competents i, subsidiàriament, per part
del Govern de les Illes Balears, l'incompliment greu per part
dels propietaris o titulars de drets reals de les obligacions
referents a la conservació, el manteniment i la custòdia, com
també les disposicions sense autorització de l'administració
competent quan aquesta sigui preceptiva, en cas que les
esmentades disposicions posin aquests béns en perill de
deteriorament, pèrdua o destrucció.

TÍTOL IX
DEL RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

Capítol I
Infraccions

Article 58
Classificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

1. Són infraccions molt greus les accions o omissions que
vulnerant les prescripcions establertes en aquesta llei impliquin
danys irreparables o la pèrdua total dels fons de les
biblioteques o colAleccions reconegudes en aquesta llei.

2. Són infraccions greus:
a) L'obstrucció de l'exercici de la potestat inspectora de

l'administració.
b) Els danys o deterioraments a les biblioteques o

colAleccions reconegudes en aquesta llei que no siguin
irreparables.

c) La disgregació no autoritzada de colAleccions.
d) L'ús no autoritzat de la denominació oficial de biblioteca

o colAlecció.
e) L'ús no autoritzat de marques o distintius propis de les

biblioteques o colAleccions reconegudes o integrades en els
sistemes insulars.

3. Són infraccions lleus: 
a) Qualsevol de les tipificades com a greus en aquesta llei

i que, de forma acreditada, siguin d'escassa rellevància per al
patrimoni bibliogràfic.

b) La manca de lliurament del dipòsit legal per part dels
impressors.

c) La manca d’impressió de les dades d'identificació del
dipòsit legal en els documents, de la qual serà responsable
subsidiari l'editor del document.

d) Les infraccions sobre la deficient utilització dels serveis
que no afecti directament el patrimoni seran tractades en els
respectius reglaments de funcionament dels sistemes insulars de
biblioteques.

Article 59
Desenvolupament de disposicions

El Govern de les Illes Balears pot desenvolupar
reglamentàriament les disposicions d’aquest capítol, sense
introduir noves infraccions ni alterar la naturalesa de les que la
llei preveu, per identificar de manera més precisa les conductes
mereixedores de sanció.

Capítol II
Sancions

Article 60
Classificació de les sancions

1. Les infraccions a què es refereix aquest títol, sempre que els
danys causats puguin ser valorats econòmicament o el
responsable n'obtengui un benefici econòmic, se sancionaran
amb una multa d'entre una i quatre vegades el valor del dany o
del benefici.

2. En la resta de casos, s'imposaran les sancions següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de

fins a tres mil euros (3.000,00 i).
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multes de

fins a trenta mil cinquanta euros (30.050,00 i).
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes

de fins a cent cinquanta mil euros (150.000,00 i).

3. La resolució sancionadora, a més d’imposar les multes que
escaiguin, disposarà el que sigui necessari per a la restauració
de la legalitat vulnerada.
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4. A més de la multa pertinent, en el cas d’infraccions greus o
molt greus, es pot disposar l’exclusió de la biblioteca o
colAlecció infractora del Sistema Insular de Biblioteques i la
suspensió temporal, entre un i cinc anys, de la possibilitat
d’obtenir subvencions i altres beneficis establerts en aquesta
llei.

Capítol III
Prescripció de les infraccions i sancions

Article 61
Prescripció

1. Les infraccions lleus establertes en aquest títol prescriuran al
cap d’un any d’haver estat comeses; les greus, al cap de dos
anys; i les molt greus, al cap de cinc anys.

2. Les sancions lleus fixades en aquest títol prescriuran al cap
de sis mesos; les greus, al cap d’un any; i les molt greus, al cap
de tres anys.

Capítol IV
Procediment

Article 62
Acció pública

Serà pública l'acció per denunciar les infraccions i per
exigir el compliment, davant l'administració, dels deures i de
les obligacions continguts en els preceptes d’aquesta llei.

Article 63
Exigència de requeriment

A més de la incoació de l’expedient sancionador pertinent,
una vegada coneguda l’existència de la presumpta infracció,
s'exigirà el requeriment immediat al presumpte responsable
perquè dugui a terme de manera immediata les actuacions
necessàries per cessar la infracció o evitar-ne els efectes,
sempre que això fos encara possible.

Disposició addicional primera

Totes les biblioteques públiques que estiguin en
funcionament quan entri en vigor aquesta llei s’integraran
d’ofici en el sistema insular de biblioteques que pertoqui i, en
conseqüència, en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

Disposició addicional segona

Les determinacions d'aquesta llei s’han d’interpretar amb
especial atenció a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, pel que fa al règim
general de protecció de béns integrants del patrimoni cultural,
béns d'interès cultural i béns catalogats.

Disposició addicional tercera

Les administracions públiques crearan els òrgans i les
unitats administratives dins dels respectius àmbits
competencials, amb la finalitat de garantir el compliment de les
obligacions que aquesta llei imposa, en el marc de les
disposicions dels seus pressuposts.

Disposició addicional quarta

Els actuals centres coordinadors de biblioteques dels
consells insulars quedaran integrats dins dels serveis de suport
a les biblioteques de cada consell insular.

Disposició transitòria primera

Les biblioteques o colAleccions ja existents afectades per
aquesta llei s’hi adaptaran en el termini de dos anys. 

Disposició transitòria segona

En el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta llei, es constituiran el Consell de Biblioteques
de les Illes Balears, la Comissió Tècnica de Biblioteques de les
Illes Balears, les comissions tècniques insulars de biblioteques
i els registres insulars i general de biblioteques de les Illes
Balears.

Disposició transitòria tercera

En el termini de divuit mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’aprovarà la normativa de creació i
funcionament de la Biblioteca de les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta

En el termini de vint-i-quatre mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, els consells insulars i el Govern de les Illes
Balears elaboraran el Mapa de lectura pública de les Illes
Balears.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les normes d’igual o inferior rang que
contradiguin el que disposa aquesta llei o s’hi oposin.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, en els àmbits competencials respectius, a dictar les
disposicions reglamentàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 14 de novembre del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre del 2006, aprovà la Llei de mediació familiar.

Palma, a 22 de novembre del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
LLEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La família constitueix el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones i és també el centre de
problemàtiques diverses, entre les quals destaquen els
conflictes familiars. La mediació familiar es presenta com un
instrument que possibilita la conciliació de manera amistosa en
els conflictes que puguin sorgir al si de la família per
preservar-ne l’estabilitat.

L’activitat mediadora encara no compta, certament, amb
tradició en l’ordenament jurídic espanyol, però ja s’ha revelat
com un mecanisme eficaç per solucionar extrajudicialment
conflictes en les relacions de parella, paternofilials i, en
general, en discòrdies familiars i en relacions de convivència.

En la segona meitat de la dècada dels setanta del segle
passat, es va iniciar la tècnica de la mediació per conciliar
conflictes familiars als Estats Units i posteriorment a Europa.

És en aquest context on hem de referir-nos forçosament a la
Recomanació R(98)1 del Comitè de Ministres als estats
membres sobre la mediació familiar, aprovada el 21 de gener
de 1998, que encarrega als governs dels estats membres: "I)
Instituir o promoure la mediació familiar o, si no, reforçar la
mediació familiar existent. II) Adoptar o reforçar totes les
mesures que considerin necessàries per assegurar la posada en
marxa dels principis següents per a la promoció i la utilització
de la mediació familiar com a mitjà apropiat de resolució dels
conflictes familiars". Aquesta recomanació es justifica en la
constatació del nombre creixent de conflictes familiars,
particularment els que deriven de la separació o el divorci, la
qual cosa fa necessari trobar un curs de conciliació a fi
d’assegurar la protecció de l’interès superior del menor i
l’interès de tot el grup familiar. Els principis que enumera la
recomanació europea han inspirat aquesta llei de mediació
familiar.

Altres vies de solució de conflictes al marge dels tribunals
de justícia es van desenvolupant i incentivant a l’àmbit
internacional i van prenent protagonisme els denominats sota
la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) en matèries com
el dret dels consumidors o el dret mercantil internacional.
Recordem els instruments arbitrals com a alternativa al procés
judicial, que en la Recomanació 12/1986 del Comitè de
Ministres del Consell d’Europa postula que "l’arbitratge pugui
constituir una alternativa més accessible i més eficaç a l’acció
judicial".

Aquestes alternatives es justifiquen no només en la
necessitat de trobar mecanismes ràpids, flexibles i menys
costosos que evitin el colAlapse a les oficines judicials, sinó en
l’alternativa de potenciar l’autonomia privada en l’intent
d’aconseguir una crispació menor.

II

L’article 39 de la Constitució Espanyola estableix que "els
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i
jurídica de la família", així com la protecció integral dels fills.
En l’article 148.20 possibilita a les comunitats autònomes
assumir aquesta competència.

Singularment, la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es
modifiquen el Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en
matèria de separació i divorcis, introdueix una nova regla 7a en
l’article 770 de la Llei d’enjudiciament civil que assenyala que
les parts poden solAlicitar de comú acord la suspensió del
procés per sotmetre’s a la mediació familiar.
 

L’estructura de l’ordenament jurídic espanyol permet
legislar sobre aquestes matèries en establir un sistema
d’atribució de competències a les comunitats autònomes,
assumides pels seus estatuts d’autonomia respectius.

En l’exercici d’aquestes competències, han legislat sobre la
mediació familiar els parlaments de Catalunya (Llei 1/2001, de
15 de març), de Galícia (Llei 4/2001, de 31 de maig), de la
Comunitat Valenciana (Llei 7/2001, de 26 de novembre) i de
les Illes Canàries (Llei 15/2003, de 8 d’abril).

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (EAIB)
—aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer—
assumeix (article 10.14) la competència exclusiva en matèria
d’acció i benestar social, que abasta no només la protecció de
la família sinó molt especialment la de menors.

Desenvolupant aquesta competència, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció
social, l’article 10 de la qual enumera els serveis socials
específics, entre els quals hi ha l’apartat a): "la protecció i
suport a la família, a la infància i a la joventut, mitjançant
accions tendents a la seva protecció, orientació i assessorament
procurant la solució de situacions carencials i la prevenció de
la marginació, així com el foment de la convivència". La
mediació familiar entesa com l’activitat que pretén aconseguir
solucions entre persones d’una mateixa família o grup
convivencial que estan en conflicte —que preserva la unitat i
fins i tot evita els efectes danyosos d’una ruptura— és una
mesura que es pot emmarcar dins la protecció i el suport a la
família, regulats en l’article 10.a). Aquesta és la finalitat
d’aquesta llei.

A més, l’article 10.23 de l’Estatut d’Autonomia assumeix
també la competència exclusiva sobre la conservació, la
modificació i el desenvolupament del dret civil propi, que
atorga l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola.

III

Aquesta llei s’estructura en un títol preliminar i dos títols.
El títol preliminar dedica tres articles a les disposicions
generals, en els quals es descriu que s’entén mediació com a
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activitat i s’enumeren els principis que sempre han de presidir
aquesta activitat, seguint la recomanació europea esmentada.
L’article 3 regula l’àmbit d’aplicació de la llei, que se
circumscriu al territorial.

Allò més nou i també essencial d’aquesta llei és la divisió
en dos títols diferenciats, referents als àmbits del dret públic i
del dret privat. El títol I regula els aspectes de dret civil de la
institució i el contracte de mediació familiar. El títol II es
dedica a l’àmbit públic i ordena l’organització administrativa
del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

El títol I es divideix en quatre capítols i constitueix la part
més nova respecte a les lleis de mediació familiar de les
comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Comunitat
Valenciana i Canàries, en regular la figura del contracte de
mediació familiar, a l’empara de la competència legislativa en
matèria de dret civil propi (article 10.23 EAIB).

S’adopta la forma contractual perquè és la que s’adapta a
aquesta institució d’acord amb la seva naturalesa jurídica. En
cas de no regular-se expressament i atesa la novetat de la
figura, s’hauria de recórrer a l’analogia amb altres contractes
—per exemple, el contracte d’arrendament de serveis o el
contracte de mandat.

En les lleis de mediació familiar esmentades no s’ha regulat
el contracte de mediació com a punt de partida de l’activitat
mediadora, per la qual cosa el resultat ha estat una norma de
caràcter públic que necessitarà recórrer a figures anàlogues per
a la seva regulació completa.

Aquestes situacions no són noves, tal com recorda l’extingit
contracte de compromís (article 1820 del Codi Civil, derogat),
que formulava una remissió a les normes reguladores de la
transacció, per la qual cosa aquesta insuficiència normativa va
determinar l’aprovació de la Llei d’arbitratges, de 22 de gener
de 1953, que mantenia la naturalesa contractual.

La reforma de la vigent Llei d’arbitratge no entra a regular
l’acord contractual subjacent. Tanmateix, com es desprèn de
l’exposició de motius -"ja que serà possible, d’ara endavant,
que la submissió a àrbitres es faci valer dins el procés judicial
de manera que el tribunal s’abstengui de conèixer al
començament, i no al final, de l’esmentat procés, com ocorria
a conseqüència de configurar com a excepció dilatòria
l’alAlegació de compromís"-, la doctrina no dubta a afirmar que
hi ha latent un acord contractual previ. Aquesta és la naturalesa
de l’anomenat "conveni arbitral" (article 5.1).

Aquesta llei no ha volgut defugir la regulació del contracte
que està latent en les lleis vigents que regulen la mediació, de
tal manera que tanca la seva normativa reguladora per evitar
haver d’acudir a l’analogia per dirimir els conflictes que es
puguin suscitar entre els subjectes que hi intervenen, i a més
proporciona seguretat jurídica en l’aplicació d’una figura nova
—i, per això, mancada de pronunciaments jurisprudencials i
d’estudis doctrinals.

L’article 4 (capítol I) ofereix el concepte de contracte de
mediació familiar, pel qual una part —anomenada mediador
familiar— s’obliga a canvi d’un preu a acomplir l’encàrrec que
li fa l’altra part —els familiars en conflicte— de colAlaborar en

l’intent d’aplanar els punts de discrepància amb la finalitat que
els familiars puguin arribar a acords.

Les parts del contracte són dues: una és el mediador
familiar, que ha de complir els requisits que li exigeix l’article
29 sobre la capacitat d’obrar i no s’ha de trobar en cap causa
d’incompatibilitat prevista per l’article 11. L’altra part
contractual és sempre plural: són els subjectes que, units per
una relació familiar o convivencial anàloga a la familiar, estan
en conflicte i tenen la capacitat que els exigeix l’article 5.

En efecte, a més dels subjectes units per una relació de
parentiu —siguin parents per consanguinitat o adopció o
tenguin una relació per afinitat—, s’han volgut incloure altres
relacions de convivència anàlogues a la familiar. Per això es
poden sotmetre a la mediació familiar no només els conflictes
sorgits entre subjectes units per relacions de convivència more
uxorio, sinó també els que sorgeixin en les relacions de
convivència anàlogues a la familiar, amb el benentès que serà
beneficiós acudir a la mediació en els desacords que puguin
sorgir en casos d’acolliments familiars de menors o en
acolliments de persones majors. (Si bé encara no estan regulats
per llei, la Resolució de la consellera de Presidència i Esports
del 3 de febrer de 2004 que regula els ajuts econòmics
individuals destinats a sufragar les despeses i l’assistència de
persones majors en règim d’acolliment a un domicili particular
permet aquestes convivències.)

L’article 5 regula la capacitat per atorgar el contracte de
mediació —que és la d’obrar—, exceptuant la dels subjectes als
quals se n’exigeix una altra de diferent per constituir la seva
relació. Són els supòsits de la parella matrimonial —en què és
suficient la requerida per contreure matrimoni— i de la parella
estable constituïda, que és la determinada per la Llei
autonòmica 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

L’estructura contractual de la mediació familiar exigeix que
els subjectes en conflicte triïn el mediador familiar de comú
acord i que aquest ho accepti. Així doncs, l’article 6 se separa
d’altres lleis de mediació en les quals la designació de la
persona mediadora és competència de l’administració. Només
defectivament, l’administració ha de designar la persona
mediadora quan els subjectes de la part familiar en conflicte ho
solAlicitin de comú acord, segons l’article 27.e).

L’article 8 no enumera tots els supòsits que poden ser
objecte del conflicte per al qual se solAlicita la mediació, sinó
que els circumscriu a la matèria pròpia del dret de família que
sigui disponible i susceptible de ser plantejada judicialment. Es
tracta d’evitar els processos de família o reduir-ne l’abast
mitjançant l’activitat mediadora. A tall d’exemple, serien
objecte de mediació totes les situacions que donen lloc als
processos regulats en el llibre IV de la Llei d’enjudiciament
civil sobre filiació, menors i matrimoni, ja sigui per raó
d’aliments entre parents o qualsevol altra situació anàloga
sorgida en les relacions de convivència.

L’àmplia llibertat de les parts —derivada de l’estructura
contractual— permet ajustar l’activitat mediadora als seus
interessos concrets, que poden ser molt heterogenis, per la qual
cosa l’article 9.d permet organitzar la programació del
desenvolupament de les actuacions mediadores com considerin
convenient, amb un termini màxim de tres mesos. L’article 10
admet, excepcionalment, una pròrroga d’uns altres tres.
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El contracte s’ha de formalitzar per escrit, i les parts que
l’atorguen han de fer constar una sèrie de circumstàncies que
enumera l’article 9. Aquesta exigència es fonamenta en la
finalitat de permetre a l’Administració de la comunitat
autònoma dur a terme treballs d’estadística d’una institució tan
nova.

El capítol II es divideix en dues seccions, en les quals
s’estableix una sèrie d’obligacions que equilibren els interessos
entre les parts. Es fa referència especial a les obligacions que,
alhora, són principis que regeixen la mediació, amb la finalitat
d’assegurar que es compleixin.

Té importància especial l’article 18, que desenvolupa
l’article 28, el qual possibilita el benefici de gratuïtat, cosa que
potencia l’aspecte d’acció social que ha de dur a terme el
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

El capítol III regula els acords entre els subjectes que estan
en conflicte i que posen fi a la mediació. Els acords a què
arribin els subjectes de la part familiar poden ser a iniciativa
dels subjectes en conflicte o poden ser el resultat d’una
proposta de la persona mediadora que els subjectes de la part
familiar acceptin, ja sigui totalment o parcialment. Aquests
acords s’han de fixar per escrit i els han de signar els subjectes
de la part en conflicte i la persona mediadora a l’efecte
d’acreditar la seva intervenció.

Ara bé, l’execució jurídica dels acords queda fora del
contracte de mediació; per això l’article 19 preveu la
possibilitat de passar dels acords presos entre els subjectes en
conflicte a pactes formals. Per tant, els acords produeixen els
efectes que els reconegui la legislació que hi sigui aplicable; i
d’acord amb el principi d’adequació entre acte i forma,
l’atorgament de cada títol en sentit material s’ha d’atorgar en el
títol formal que preveu la legislació per a cada un d’ells.

Si la part en conflicte no arriba a cap acord i han conclòs el
termini fixat i la pròrroga per dur a terme l’activitat mediadora,
es posa fi al contracte. L’article 23 exigeix que es faci constar
per escrit la causa de la seva impossibilitat.

El capítol IV regula l’extinció del contracte. Com a
conseqüència de l’àmplia llibertat contractual que regeix el
contracte de mediació familiar, l’article 24 permet múltiples
causes d’extinció d’acord amb la seva naturalesa.

El títol II regula l’organització administrativa del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

El capítol I, l’article 25 del qual crea el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears, en regula l’organització i el
funcionament, que remet al desplegament reglamentari tenint
en compte el caràcter pluriinsular de la comunitat autònoma.
L’article 27 enumera les funcions per acomplir el seu objecte.

El capítol II regula els requisits per ser mediador familiar,
en l’article 29, i els centres que poden ser reconeguts per
desenvolupar l’activitat mediadora.

L’article 30 tracta sobre els centres de mediació familiar,
que per ser reconeguts han de ser creats al si d’una entitat
pública o privada o bé per colAlegis professionals, i han d’estar
integrats per mediadors inscrits prèviament en el Registre de

Mediadors del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
L’article 31 en regula les obligacions.

En el capítol III es creen el Registre de Mediadors i el
Registre de Centres de Mediació, dependents del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

Finalment, el capítol IV regula el règim sancionador, amb
les remissions pertinents a la Llei 4/1999, de 31 de maig,
reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials.

Acaba amb una disposició addicional que inclou un ampli
ventall de matèries que s’han de desplegar reglamentàriament.
La disposició final primera autoritza el Govern de les Illes
Balears a dur a terme aquest desplegament reglamentari, en un
termini no superior a sis mesos. La disposició final segona
preveu un termini de vacatio legis de vint dies comptador des
de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Finalitat

La mediació familiar persegueix la solució extrajudicial de
conflictes sorgits al si de la família amb l’assistència de
professionals qualificats i imparcials que facin de mediadors
entre els subjectes per possibilitar vies de diàleg i obtenir
acords justs, duradors i estables, amb l’objecte d’evitar que es
plantegin processos judicials, de posar fi als que ja s’hagin
iniciat o de reduir-ne l’abast.

Article 2
Principis rectors

Els principis que regeixen la mediació són:
a) Bona fe: la bona fe ha de presidir l’actuació de tots els

subjectes que intervenen en la mediació.
b) Voluntarietat: la mediació no es pot imposar; els

subjectes de la part en conflicte han d’acollir-s’hi lliurement i,
una vegada iniciada, poden desistir en els termes prevists en
aquesta llei.

c) Neutralitat: la persona mediadora ha d’ajudar a
aconseguir la conciliació dels subjectes en conflicte sense
imposar criteris propis en la seva presa de decisions, encara que
pot oferir-los propostes de solució.

d) Imparcialitat: en la seva actuació, la persona mediadora
no pot tenir designi anticipat o prevenció a favor o en contra
d’algun dels subjectes de la part familiar en conflicte.

e) Confidencialitat: la persona mediadora i la part familiar
en conflicte tenen el deure de mantenir la reserva sobre els fets
coneguts.

f) Immediatesa: els subjectes en conflicte tenen el deure
d’assistir en persona a les reunions de mediació; és a dir, no es
poden valer de representants o intermediaris.

g) Flexibilitat: el procediment de mediació familiar s’ha de
desenvolupar d’una manera flexible i antiformalista, donat el
seu caràcter voluntari, a excepció dels requisits mínims
establerts en aquesta llei.
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Article 3
Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és territorial i afecta les
actuacions de mediació familiar que es duguin a terme a les
Illes Balears amb la participació d’un mediador inscrit en el
Registre de Mediadors de les Illes Balears.

TÍTOL I
EL CONTRACTE DE MEDIACIÓ FAMILIAR

Capítol I
Naturalesa i forma del contracte de mediació

Article 4
Concepte

Mitjançant el contracte de mediació, una persona
anomenada mediador familiar s’obliga a prestar els serveis
d’informació, orientació i assistència, sense facultat decisòria
pròpia, a compte i per encàrrec dels subjectes que, pertanyent
a una mateixa família o grup convivencial, estan en conflicte i
que s’obliguen a retribuir els seus serveis amb la finalitat
d’intentar arribar a acords.
 
Article 5
Requisits de capacitat

La capacitat exigida a les parts del contracte és la general
per contractar, excepte per als subjectes units per matrimoni
—als quals s’exigeix la mateixa capacitat que per contreure’l—
i per als subjectes que formen parella estable —que per
constituir-se requereixen la mateixa capacitat que exigeix la
Llei autonòmica 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables.

Article 6
Facultat d’elecció de la persona mediadora 

Els subjectes de la part en conflicte tenen la facultat de triar
la persona mediadora de comú acord.

Article 7 
Del nombre de persones mediadores

La mediació podrà dur-se a terme amb la intervenció d’una
o més persones mediadores, que actuaran de forma coordinada,
depenent de la complexitat de la temàtica o perquè així ho
decideixin les parts en conflicte.

Article 8
Matèries

1. No hi ha contracte de mediació sense conflicte familiar. Els
subjectes que se sotmeten a la mediació han de determinar
l’extensió de les matèries sobre les quals pretenen arribar a un
acord amb l’ajuda de la persona mediadora.

2. En qualsevol cas, les qüestions que es poden sotmetre a la
mediació familiar s’han de referir sempre i necessàriament a
matèries de dret civil de família, que siguin disponibles per les
parts d’acord amb aquest dret i que siguin susceptibles de ser
plantejades judicialment.

Article 9
Forma i contingut

1. El contracte s’ha d’atorgar per escrit i hi han de constar:
a) Les circumstàncies personals de les persones que

l’atorguen, tot consignant-ne el nom i els llinatges; el document
nacional d’identitat (o un document equivalent); la majoria
d’edat —o, si no, l’emancipació— i la residència habitual.
També se n’han de consignar la condició civil de casat, solter,
vidu, separat o divorciat; la circumstància de constituir parella
estable, de fet o grup convivencial; i, si pertoca, també s’ha
d’expressar el règim econòmic matrimonial o de la parella.

b) Les circumstàncies personals del mediador familiar i el
seu número de registre. Si pertany a un centre de mediació d’un
colAlegi professional o d’una entitat pública o privada, n’ha de
ressenyar també les dades d’identificació.

c) La determinació del conflicte pel qual s’atorga el
contracte i de les qüestions que seran l’objecte de la mediació,
així com les instruccions, si n’hi ha.

d) La programació del desenvolupament de les actuacions
de mediació que es considerin necessàries, així com la
planificació i la durada aproximada. S’ha de fer constar si la
persona mediadora s’ha d’ajudar d’altres professionals.

e) La data i la signatura de les parts. Se n’han d’estendre
tantes còpies com persones integrin les parts contractants.

2. Una vegada signat el contracte, la persona mediadora ha de
lliurar a l’altra part un plec que contengui els principis pels
quals es regeix la mediació i els drets i les obligacions
d’ambdues parts.

Article 10
Durada

La durada del procediment de mediació familiar dependrà
de la naturalesa i la conflictivitat de les qüestions a tractar no
podent ser superior a tres mesos, a comptar des del dia de la
sessió inicial. La persona mediadora i les parts podran acordar,
si així ho consideren adient, la pròrroga de l’esmentat termini
pel temps que la persona mediadora consideri necessari en
relació amb l’expectativa d’acord existent.

Article 11
Causes d’incompatibilitat

No es poden atorgar contractes de mediació, excepte quan
hi hagi acord dels integrants de la part familiar:

a) Amb mediadors familiars que hagin intervengut com a
professionals en interès d’algun subjecte en conflicte.

b) Amb mediadors familiars units amb vincle de parentiu,
de consanguinitat o d’adopció fins al quart grau o d’afinitat
amb qualsevol dels subjectes, ni els que tenguin amistat íntima
o enemistat manifesta amb algun d’ells.

c) El mediador no pot actuar posteriorment, en cas de litigi,
sobre les mateixes qüestions sotmeses a la mediació familiar.

d) Tampoc no el poden atorgar els mediadors familiars units
amb vincle de parentiu per consanguinitat o adopció fins al
quart grau o d’afinitat amb algun dels subjectes ni els que
tenguin amistat íntima o enemistat manifesta amb algun d’ells.
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Article 12
Dret supletori

En tot el que no preveu aquesta llei, el contracte de
mediació es regeix supletòriament per les normes generals de
les obligacions i dels contractes que no siguin contràries als
principis que informen el dret civil balear.

Article 13
Jurisdicció competent

Totes les qüestions litigioses derivades de la relació
contractual de mediació corresponen a la jurisdicció civil
competent segons la legislació processal aplicable, sense
perjudici de les sancions administratives que hi pertoquin.

Capítol II
De les obligacions del contracte

Secció 1a
De les obligacions de la persona mediadora

Article 14
Obligació principal

En acceptar el contracte, la persona mediadora queda
obligada a acomplir el seu encàrrec i respon dels danys i
perjudicis que ocasioni a la part familiar en l’execució del
contracte.

Article 15
Obligacions complementàries

Són obligacions de la persona mediadora:
a) Informar i motivar suficientment tots els subjectes de la

part familiar per concloure els acords que posin fi al conflicte.
b) Exercir les seves obligacions atenent els interessos de la

família i l’interès superior dels fills, en particular dels menors
i dels discapacitats.

c) Acomplir el seu encàrrec de manera lleial i diligent
d’acord amb els principis que regeixen la mediació.

d) Redactar els escrits que exigeix aquesta llei i la
normativa de desplegament, si n’hi ha.

Article 16
Deure de secret i confidencialitat

1. La persona mediadora queda subjecta al deure de secret i
confidencialitat.

2. S’exceptuen del que disposa el punt anterior:
a) La informació que no sigui personalitzada i s’utilitzi per

a finalitats de formació, investigació o estadística.
b) La que comporti una amenaça per a la vida o la integritat

física o psíquica d’una persona.

Secció 2a
Obligacions de la part familiar

Article 17
Obligacions

Són obligacions dels subjectes de la part familiar en
conflicte:

a) Assistir personalment a les reunions de mediació sense
representants ni intermediaris.

b) Valorar les propostes de la persona mediadora i
proposar-li contrapropostes, si pertoquen, amb la finalitat
d’obtenir acords.

c) Satisfer les compensacions econòmiques o honoraris al
mediador familiar, llevat que tenguin el benefici de gratuïtat,
així com les despeses ocasionades per la mediació.

Article 18
Gratuïtat

Tenen el benefici de la gratuïtat les persones que
compleixin les condicions necessàries per gaudir del benefici
d’assistència jurídica gratuïta.

Capítol III
Els acords

Article 19
Efectes

Els acords entre els subjectes de la part familiar en conflicte
produeixen els efectes que els reconegui la legislació que els
resulti aplicable, segons la naturalesa de cada un d’ells i una
vegada atorgats en la forma pública o privada o seguits els
procediments que aquella exigeixi i quan, a més, es compleixin
tots els requisits de validesa i eficàcia que aquella imposi.

Article 20
Contingut

1. Els acords que pot adoptar la part familiar en conflicte no
han d’excedir mai de les matèries enumerades en l’article 8
d’aquesta llei. Necessàriament han de tenir com a objecte el
que s’hagi determinat en el contracte de conformitat amb
l’article 9, llevat que tots els subjectes ampliïn de comú acord
la matèria a qüestions connexes a les determinades prèviament.

2. Aquests acords es poden prendre a iniciativa de la part
familiar o poden ser el resultat de propostes de la persona
mediadora acceptada pels subjectes de la part en conflicte.
Aquesta acceptació pot ser total o parcial.

3. En qualsevol cas, els acords que s’adoptin han de tenir com
a prioritat l’interès superior del menor i de les persones
discapacitades i el benestar dels fills.

Article 21
Protecció de l’interès de determinades persones

Els acords a què arribin les parts garantiran la màxima
protecció per a les persones menors o incapaces mitjançant
l’establiment de les condicions més adients per a la salvaguarda
dels seus interessos personals i patrimonials.
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Article 22
Formalització

1. La persona mediadora ha de redactar els acords i els
subjectes de la part familiar i el mediador els han de signar per
acreditar la seva intervenció. S’han de lliurar tants exemplars
de l’escrit com subjectes interessats; un dels exemplars ha de
quedar en poder de la persona mediadora.

2. Si els subjectes de la part en conflicte arriben a algun acord
parcial, el poden formalitzar en qualsevol moment sense
esperar la resolució de les altres qüestions pendents, sempre
que siguin divisibles jurídicament.

Article 23
Impossibilitat d’acord

Quan venci el contracte o la pròrroga sense que s’hagi
arribat a cap acord entre els subjectes en conflicte, la persona
mediadora ho ha de fer constar en un escrit signat per les parts
on assenyali les causes d’aquesta impossibilitat.
 

Capítol IV
Extinció del contracte de mediació

Article 24
Causes d’extinció

1. El contracte de mediació s’extingeix:
a) Per la mort o la incapacitació de la persona mediadora o

per la seva suspensió o inhabilitació en l’exercici de la
mediació, i també per la mort o la incapacitació d’algun dels
familiars en conflicte.

b) Per l’acord mutu de les parts en qualsevol moment de la
vigència del contracte. Si l’acord de les parts dóna fi al
contracte, ha de constar en un escrit signat per cada un dels
subjectes que intervenen en la relació contractual.

c) Per la decisió unànime de tots els subjectes de la part
familiar en conflicte. Perquè tengui efecte s’ha de comunicar
fefaentment a la persona mediadora.

d) Pel desistiment d’algun dels familiars en conflicte.
Aquest desistiment s’ha d’efectuar de bona fe. Hi ha mala fe
quan, havent-se creat les expectatives de solució a les parts, se
separa del contracte a l’efecte de perjudicar les altres persones
que hi intervenen o de dilatar un procediment en curs. En
aquest cas, ha de respondre dels danys i perjudicis causats a les
altres persones que hi intervenen.

e) Per la renúncia de la persona mediadora, sempre que hi
hagi alguna causa justificada i ho comuniqui per escrit a l’altra
part expressant-hi aquesta causa.

f) Per la impossibilitat apreciada per la persona mediadora
d’arribar a un acord entre els membres de la part familiar en
conflicte.

2. La persona mediadora ha d’estendre un document sobre les
causes apreciades que fonamenten aquesta impossibilitat i ha de
posar aquest document en coneixement de la part familiar.

 

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI

DE MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
El Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

Article 25
Objecte i naturalesa

Mitjançant aquesta llei es crea el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears com a entitat sense personalitat
jurídica pròpia i adscrita a la conselleria competent en matèria
de família. Té per objecte promoure, administrar i facilitar
l’accés de la ciutadania a la mediació familiar.

Article 26
Organització i funcionament

L’organització i el funcionament del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears s’han de regular per via
reglamentària, tenint en compte especialment el caràcter
pluriinsular d’aquesta comunitat autònoma amb la finalitat de
crear-ne les delegacions insulars corresponents.

Article 27
Funcions

Per acomplir el seu objecte, les funcions del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears són:

a) Fomentar, facilitar i difondre l’accés a la mediació
familiar regulada en aquesta llei a l’àmbit de les Illes Balears,
i especialment en els àmbits professionals afectats per aquesta
llei.

b) Estudiar els avanços en les tècniques de mediació
familiar.

c) Coordinar i gestionar el Registre de Centres de Mediació
de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades i el
Registre de Mediadors. 

d) Homologar la formació específica en matèria de
mediació familiar, als efectes d’inscriure les persones
mediadores i d’habilitar-les per exercir la professió.

e) Designar la persona mediadora a instància dels subjectes
de la part en conflicte quan no arribin a un acord els familiars
en conflicte. 

f) Promoure i colAlaborar en els cursos i en els estudis
destinats a la formació especialitzada dels mediadors familiars.

g) Elaborar una memòria anual en la qual es recullin totes
les activitats dutes a terme pel Servei de Mediació.

h) ColAlaborar amb els poders públics elaborant estudis,
propostes i estadístiques i emetent els informes que li
requereixi la persona titular de la conselleria a la qual està
adscrit.

i) Reconèixer i gestionar el dret a la gratuïtat de la mediació
a les persones que puguin obtenir-lo.

Article 28
Gratuïtat

1. L’examen de les solAlicituds del benefici de gratuïtat i
reconeixement d’aquest dret correspon al Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears. 
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2. La gratuïtat de la mediació s’atribueix individualment segons
la capacitat econòmica de cada subjecte.

3. Si hi ha subjectes que gaudeixin del benefici i d’altres que
no, aquests han d’abonar la part proporcional del cost de la
mediació.

4. Si s’aconsegueix un acord o es dóna per finalitzada la
mediació sense arribar a un acord i un o diversos dels subjectes
de la part en conflicte gaudeixen del dret de gratuïtat, no es pot
concedir de nou aquest dret als mateixos beneficiaris en
iniciar-se una altra mediació amb el mateix objecte del
conflicte fins que hagi transcorregut un termini de dos anys,
sense perjudici que el Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears apreciï circumstàncies especials d’alteració substancial
de les que varen donar lloc a la mediació.

5. En els supòsits de gratuïtat, la compensació econòmica de les
persones mediadores s’ha d’establir reglamentàriament.

Capítol II
De les persones mediadores i dels centres de mediació

Article 29
Requisits de les persones mediadores

1. Poden ser mediadores les persones llicenciades o diplomades
en dret, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, treball social
o educació social que, tenint capacitat d’obrar i sense incórrer
en cap causa d’incompatibilitat de l’article 11, acreditin
l’aprofitament d’una formació en matèria de mediació familiar
que estableixi i homologui el Govern de les Illes Balears
mitjançant el desplegament reglamentari.

2. El mediador s’ha d’inscriure en el Registre de Mediadors del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

Article 30
Centres de mediació

1. Són centres de mediació reconeguts:
a) Els creats per colAlegis professionals, inscrits en el

Registre de Centres de Mediació i integrats per colAlegiats
inscrits en el Registre de Mediadors del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.

b) Els creats per entitats privades, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre de Centres de Mediació, i integrats per
mediadors inscrits prèviament en el Registre de Mediadors del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

c) Els creats per entitats públiques, inscrits en el Registre de
Centres de Mediació i integrats per mediadors dependents
d’una administració pública que estiguin inscrits prèviament en
el Registre de Mediadors.

2. Els centres de mediació familiar creats per colAlegis
professionals o entitats públiques o privades es consideren
inclosos dins el camp d’actuació dels serveis socials
especialitzats en el sector de família.

Article 31
Obligacions dels centres de mediació

Els centres de mediació reconeguts d’acord amb els
requisits que exigeix aquesta llei tenen les obligacions
següents:

a) Inscriure’s en el Registre de Centres de Mediació.
b) Disposar d’un llibre de registre de les persones

mediadores que prestin serveis al seu centre, que han d’estar
inscrites prèviament en el Registre de Mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears. També l’han de
complimentar i actualitzar correctament.

c) Disposar d’un llibre de registre dels usuaris del centre,
que ha de ser confidencial. També tenen l’obligació de
complimentar-lo i actualitzar-lo correctament.

d) Trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears una memòria anual de les activitats dutes a terme pel
centre.

e) Donar publicitat als preus corresponents a l’activitat
mediadora.

Capítol III
Registre de Mediadors i Registre de Centres de Mediació

de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades

Article 32
Creació i adscripció

Mitjançant aquesta llei es creen el Registre de Mediadors i
el Registre de Centres de Mediació de ColAlegis Professionals
i d’Entitats Públiques o Privades, que depenen del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears de la conselleria que
tengui la competència en matèria de família.

Capítol IV
Règim sancionador

Article 33
Incompliment de deures i obligacions

Quan l’incompliment del mediador familiar i dels centres de
mediació dels deures i les obligacions contenguts en aquesta
llei suposi actuacions o omissions constitutives d’infracció,
això donarà lloc a les sancions que corresponguin a cada cas.

Article 34
De les infraccions de la persona mediadora

Són infraccions de la persona mediadora:
a) Incomplir el deure de confidencialitat i de secret

professional.
b) No abstenir-se de la funció mediadora en els supòsits

d’incompatibilitats prevists en aquesta llei.
c) Cobrar honoraris a les persones que tenguin reconegut el

dret de gratuïtat de la mediació familiar.
d) Incomplir els deures de redactar i lliurar als subjectes de

la part familiar els escrits prevists en aquesta llei.
e) No proporcionar a les parts en conflicte informació i

assessorament adequats.
f) Incomplir el deure d’imparcialitat i de neutralitat.
g) Adoptar acords contraris a dret, especialment els que

siguin lesius per als interessos dels menors i dels discapacitats.
h) L’abandonament injustificat de la mediació.
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Article 35
Tipus d’infracció de la persona mediadora

Els tipus d’infracció són els següents:
a) Constitueix infracció lleu la fixada en l’apartat c) de

l’article 34. 
b) Són infraccions greus les establertes en els apartats b), d)

i e) de l’article 34. 
c) Són infraccions molt greus les fixades en els apartats a),

f), g) i h) de l’article 34.

Article 36
De les sancions a la persona mediadora

Les sancions són les següents:
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una advertència

al mediador familiar per escrit.
b) Les infraccions greus se sancionen mitjançant la

inhabilitació de la persona mediadora durant un període d’un
dia fins a un any.

c) Les infraccions molt greus se sancionen imposant a la
persona mediadora la inhabilitació durant un període d’un any
fins a cinc anys.

Article 37
Gradació de les sancions a la persona mediadora

Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte
especialment les circumstàncies següents:

a) La intencionalitat de l’infractor.
b) La reiteració de la conducta infractora i la reincidència.
c) Els perjudicis causats, així com la naturalesa de la

situació de risc generada o mantenguda en relació amb les
persones o els béns.

d) La transcendència econòmica i social dels fets, així com
el nombre d’afectats per la conducta infractora.

e) L’incompliment de les advertències i dels requeriments
formulats pel Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

f) La reparació espontània dels danys causats o el
compliment espontani de la legalitat per part de l’infractor,
sempre que es produeixi abans de la resolució del procediment
sancionador.

Article 38
De les infraccions dels centres de mediació

Són infraccions dels centres de mediació creats d’acord amb
els requisits d’aquesta llei:

a) No estar inscrits en el Registre de Centres del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

b) No disposar d’un llibre de registre de mediadors del
centre, així com no complimentar-lo ni actualitzar-lo.

c) Inscriure en el llibre de registre de mediadors del centre
persones no inscrites prèviament en el Registre de Mediadors
del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

d) No disposar d’un llibre de registre d’usuaris del centre,
així com no complimentar-lo ni actualitzar-lo.

e) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les
persones registrades en el llibre d’usuaris.

f) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears la memòria anual de les activitats dutes a terme pel
centre de mediació.

g) No donar publicitat als preus dels serveis de mediació.

h) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva
vertadera naturalesa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la
legislació vigent.

Article 39
Tipus d’infracció dels centres de mediació

1. Són infraccions lleus:
a) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el

llibre de registre d’usuaris del centre.
b) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el

llibre de registre de mediadors del centre.
c) No donar suficient publicitat als preus dels serveis de

mediació.
d) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes

Balears la memòria anual.

2. Són infraccions greus:
a) No disposar del llibre de registre de mediadors del

centre.
b) No disposar del llibre de registre d’usuaris del centre.

3. Són infraccions molt greus:
a) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva

vertadera naturalesa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la
legislació vigent.

b) Realitzar l’activitat de centre de mediació sense estar
inscrits prèviament en el Registre de Centres del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

c) Tenir inscrits en el llibre de registre de mediadors del
centre professionals no inscrits en el Registre de Mediadors del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

d) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les
persones registrades en el llibre d’usuaris.

Article 40
De les sancions als centres de mediació

1. Per infraccions lleus es poden imposar les sancions de:
a) Advertència per escrit.
b) Multa de 300,506 i a 6.010,121 i.

2. Per infraccions greus es pot imposar multa de 6.010,127 i
a 30.050,605 i.

3. Per infraccions molt greus es pot imposar multa de
30.050,611 i a 120.202,402 i.

4. Les infraccions greus i les molt greus poden determinar la
imposició d’aquestes sancions accessòries:

a) Suspensió temporal de l’autorització per actuar com a
centre de mediació durant un període d’un any a un màxim de
cinc anys.

b) Tancament definitiu del centre.

5. Per a la gradació en la imposició de les sancions s’ha de tenir
en compte el que estableix l’article 37.

6. Les quanties fixades en aquest article poden ser revisades pel
Govern de les Illes Balears d’acord amb la Llei autonòmica
4/1999, de 31 de maig, reguladora de la funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials.



6788 BOPIB núm. 158 -  24 de novembre del 2006

Article 41
Prescripció

Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei
prescriuen en els terminis i d’acord amb les regles de còmput
que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 42
Potestat sancionadora

L’exercici de la potestat sancionadora en la matèria que és
l’objecte d’aquesta llei s’ha d’exercir de conformitat amb el
procediment previst en la Llei 4/1999. En allò no previst en
aquesta llei s’ha de seguir el que estableix la Llei 30/1992,
sense perjudici de les accions civils i penals que hi pertoquin.

Disposició addicional única

S’han de desplegar reglamentàriament totes les normes
relatives a 1) l’organització del Servei de Mediació Familiar de
les Illes Balears; 2) l’organització, el funcionament i la
publicitat del Registre de Mediadors i del Registre de Centres
de Mediació de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques
o Privades; 3) la capacitació de mediadors i les seves
obligacions administratives amb el Servei de Mediació Familiar
de les Illes Balears; 4) els requisits de creació i organització
que han de complir els centres de mediació per inscriure’s. Així
com totes les normes el desplegament reglamentari de les quals
sigui necessari.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del conseller o de la consellera titular del departament que
tengui competència en matèria de família i en un termini no
superior a sis mesos, dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 14 de novembre 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 de dia 15

de novembre del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7933/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern d eles Illes Balears en matèria d'habitatge.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport,
Margalida Isabel Cabrer i González.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'HBle. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'HBle. Sr. Joan
Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Maria
José Camps i Orfila i Margalida Isabel Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de novembre 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 de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9050/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a captura de peixos de talla
petita. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9160/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fira turística de Londres World Travel
Market. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9162/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'Hospital Comarcal d'Inca
(I). (BOPIB 156 de 10 de novembre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9163/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'Hospital Comarcal d'Inca
(II). (BOPIB 156 de 10 de novembre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9154/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a reforma
integral de la Platja de Palma. (BOPIB 156 de 10 de novembre
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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9158/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantatges de la posada en
funcionament de l'institut d'educació secundària al poliesportiu

Príncipes de España. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9156/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves infraestructures
portuàries a Ciutadella. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9161/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema de detecció
de rissagues. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9157/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció del consum de
sobrassada de Mallorca. (BOPIB 156 de 10 de novembre del
2006).
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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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9159/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma i ampliació
del centre socioeducatiu es Pinaret. (BOPIB 156 de 10 de
novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9164/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a iniciativa legislativa per a la
lluita contra la corrupció. (BOPIB 156 de 10 de novembre del
2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9165/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a circuit de motociclisme a les
Illes Balears. (BOPIB 156 de 10 de novembre 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 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 8997/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures
sanitàries. (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 9061/06,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
depuradores de l'Agència Balear de l'Aigua. (BOPIB núm. 156
de 10 de novembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 2
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 1, 3, 4 i 5
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta RGE núm. 9153/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre del 2006, quedà ajornada, atès l'escrit RGE
núm. 9194/06, presentat per l'Hble. Sra. Vicepresidenta i
Consellera de Relacions Institucionals, la pregunta esmentada,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a terrenys
públics per a instalAlacions d'energia fotovoltaica, publicada al
BOPIB núm. 156, de 10 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9276/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7933/06, relativa a
política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
depuradores. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

Palma, a 22 de novembre 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.
7933/06, relativa a mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, la
moció següent.

En el debat de la interpelAlació sobre la política general
d'habitatge es va posar de manifest que les polítiques dutes a
terme fins ara per l'executiu autonòmic no han esdevingut
eficaces i/o suficients per tal de facilitar l'accés a l'habitatge als
ciutadans de les Illes Balears; problema, el de l'accés a
l'habitatge, que previsiblement s'agreujarà encara més i que
requereix l'aplicació de polítiques pràctiques, eficaces i
suficients, de forma immediata.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el preu de
l'habitatge a les Illes Balears s'ha triplicat durant els darrers deu
anys, dificultant-hi l'accés als ciutadans de les Illes Balears, i

que una de les principals causes d'aquest increment del preu de
l'habitatge ha estat el fort increment, alhora del preu del sòl, i
l'especulació produïda en relació amb aquest. Per això,
considera que el I Pla d'Habitatge de les Illes Balears 2004-
2008, com a instrument al servei de l'administració per donar
resposta a les demandes que plantegen els ciutadans davant les
creixents dificultats per accedir a l'habitatge, no resulta
aplicable en el seu conjunt, ja que no disposa ni de suport
pressupostari suficient ni existeix una llei del sòl i l'habitatge de
les Illes Balears que permeti el seu desenvolupament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reorientar els objectius del I Pla d'Habitatge de les
Illes Balears 2004-2008, per tal de facilitar de forma més eficaç
l'accés a l'habitatge dels ciutadans i a elaborar un estudi
econòmic financer que permeti dotar-lo del pressupost suficient
per a la seva execució, en un termini màxim de tres mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de
les Illes Balears hagi solAlicitat la retirada del Projecte de llei
del sòl i l'habitatge de les Illes Balears, ja que no disposar d'una
normativa sobre el sòl i l'habitatge dificulta dur endavant
polítiques efectives en matèria d'habitatge.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme polítiques actives en matèria d'habitatge, havent,
necessàriament de:

a) Incloure als pressuposts de la comunitat autònoma de les
Illes Balears el finançament suficient per tal d'executar les
mesures previstes en el I Pla d'Habitatge de les Illes Balears
2004-2008, incrementant-lo anualment un mínim d'un 3%.

b) Incrementar la construcció d'habitatges de promoció
pública fins arribar a una oferta d'aquesta, xifrada en un
percentatge significatiu de la demanda existent, segons les
dades del Registre de solAlicitants d'habitatge de promoció
pública de l'IBAVI.

c) Tendir a equilibrar l'oferta d'habitatges protegits en règim
de lloguer amb l'oferta d'habitatges protegits en règim de
venda.

d) Elaborar un cens dels habitatges buits existents a les Illes
Balears i establir els convenis necessaris per tal de mobilitzar-
los per introduir-los en el mercat de lloguer a preus accessibles.

e) Incloure noves alternatives d'habitatges, com l'habitatge
protegit concertat, tant en règim de lloguer com en règim de
venda, per a ingressos menors de 6,5 vegades l'IPREM.

f) Crear habitatges de promoció pública destinats a joves
menors de 35 anys i famílies monoparentals, per accedir-hi en
règim de lloguer a preu taxat d'entre 180 euros i 150.000 euros.

g) Crear habitatge de promoció pública destinat a joves
menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per accedir-hi en
règim de venda a preu taxat d'entre 100.000 euros i 150.000
euros.

h) Revisar i actualitzar, d'acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i requisits
exigibles per ser beneficiari dels ajuts en matèria d'habitatge del
Govern de les Illes Balears.

i) Adquirir i facilitar sòl a preus assequibles per dur a terme
promocions públiques d'habitatge.

Palma, a 17 de novembre del 2006.
La diputada:
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Maria Josep Camps i Orfila.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9250/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Parc Natural de Sa Dragonera. (Mesa
de 22 de novembre del 2006).

Palma, a 22 de novembre 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 a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

S'han realitzat obres sense llicència al Parc Natural de Sa
Dragonera? En cas afirmatiu, en què han consistit?

Per quin motiu la junta rectora del parc natural esmentat no
ha estat convocada des del juliol del 2004? Quan fa comptes
convocar-la? 

Palma, a 15 de novembre del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10297/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en golf (I). (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10298/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en golf (II). (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10299/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en golf (III). (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10300/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en golf (IV). (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10305/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte de la central elèctrica devora la
UIB. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10306/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando
Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del nivell de formació de les policies locals. (Mesa de
22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10307/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a primer curs
de graduat en seguretat i ciències policials. (Mesa de 22 de
novembre del 2006).

RGE núm. 10308/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assignatura
sobre economia social. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10309/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles
tallers ocupacionals. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10310/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de
Congressos. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 10311/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sistema de recerca, desenvolupament i innovació. (Mesa de
22 de novembre del 2006).

Palma, a 22 de novembre 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.

La consellera d'Immigració considera més necessari per a
la cohesió social de les Illes Balears invertir 25 milions d'euros
en un torneig de golf que en els programes d'integració social
dels immigrants?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quin criteri ha seguit el conseller de Turisme per invertir el
18% del pressupost de promoció en un sol projecte de golf?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Creu el conseller de Turisme que la subvenció de 25.000
euros a una empresa privada per a un torneig de golf ha tengut
la publicitat i la transparència suficients?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Com valora la consellera de Presidència i Esports que una
empresa privada cobri anualment 4.500.000 euros per un
torneig de golf?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern autoritzar un projecte de nova central
elèctrica devora la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quines conseqüències acadèmiques ha tingut, segons el
conseller d'Interior, l'augment en el nivell de formació de les
policies locals?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora, el conseller d'Interior, els resultats del primer
curs de graduat en seguretat i ciències policials?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina actuació ha portat a terme la Conselleria de Treball
i Formació per tal de fer possible que els alumnes de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de
les Illes Balears puguin optar a una assignatura sobre economia
social?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

Quantes escoles taller o tallers ocupacionals s'han posat en
marxa durant aquest any 2006 a cadascuna de les Illes?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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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.

Què creu el conseller de Turisme que aportarà a l'oferta
turística de les nostres illes la construcció d'un palau de
congressos a Palma?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

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 són les darreres accions que ha portat a terme el
Govern per tal de potenciar el sistema de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I) a les Illes Balears?

Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9229/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conciliació de la vida familiar i  laboral, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 22 de novembre del
2006).

RGE núm. 9230/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Dona (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9231/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Dona (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9232/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Dona (III), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9233/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de

la Dona (IV), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9234/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Dona (V), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9252/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a piscina del Sr. Pedro J. Ramírez I, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de novembre del 2006).

RGE núm. 9253/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a piscina del Sr. Pedro J. Ramírez II, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de novembre del 2006).

Palma, a 22 de novembre 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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

A dia d'avui, quants premis o segells de qualitat ha donat la
Conselleria de Presidència a empreses de les Illes Balears per
distingir les mesures que tenen les empreses guardonades per
facilitar la vida familiar i laboral?

Palma, a 13 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina és la situació de l'estudi sociològic sobre la situació
de la dona en el mercat laboral illenc, actuació prevista pel
projecte EQUAL?

Palma, a 13 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina és la situació de la guia integral de llenguatge no
sexista en els àmbits universitaris i empresarials, actuació
prevista pel projecte EQUAL?

Palma, a 13 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina és la situació de la presa de mesures per fomentar la
creació d'empreses a càrrec de dones, actuació prevista pel
projecte EQUAL?

Palma, a 13 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina és la situació a dia d'avui de l'enunciat EQUIBAL,
programa a desenvolupar des de la igualtat de gènere?

Palma, a 13 de novembre 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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de
Presidència i Esports dins l'orientació a la conciliació de la vida

familiar i laboral dins el programa Tiempo de trabajo y ocio
durant el 2006?

Palma, a 13 de novembre 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 oral davant la Comissió de
Cultura.

Quins criteris didàctics i pedagògics avalen que el projecte
de visites a la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez sigui un projecte
educatiu?

Palma, a 15 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins arguments didàctics i científics pensa aportar la
Conselleria d'Educació per demostrar a la societat en general,
i especialment als menors, que una piscina construïda en un lloc
ecològicament i legalment inedificable és una piscina
"ecològicament sostenible"?

Palma, a 15 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 6330/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
despeses del capítol 6 del programa 412B. (BOPIB núm. 101
de 16 de setembre del 2005).

SolAlicitam un llistat de despeses imputades al capítol 6 del
programa 412B del centre de cost 57101 dels pressuposts
generals de la CAIB per al 2005, amb especificació dels
perceptors de les despeses fins a dia d'avui.
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412B01 Atenció especialitzada de salut

Creditor Explicació OP

Berna 10 Asesores
Consultores, SL

Direcció facultat obres
Hospital d'Inca

142.367,24

Dragados Obras y
Proyectos, SA

Obres construcció Hospital
d'Inca

13.946.412,44

Arranz Ayuso Julián
y Ruiz Yébenes
Reinaldo

Honoraris modificat obres
construcció Hospital Son
Dureta

498.031,50

Control y Geología,
SA

Edició i tramitació còpies
mod. HUSD (Ajuntament)

2.400,00

Control y Geología,
SA

Copistería/enquadernació
mod. HUSD (Ajuntament)

2.100,00

Companyies
Associades de serveis

Honoraris modificat núm. 2
Obres construcció Hospital
de Maó

9.409,02

Obrascon Huarte
Lain, SA

Modificat núm. 2 obres
Hospital de Maó

298.528,54

Obrascon Huarte
Lain, SA

Obres Hospital de Maó 7.889.826,51

Companyies
Associades de serveis

Honoraris obres Hospital de
Maó

120.177,30

Companyies
Associades de serveis

Construcció heliport nou
Hospital de Menorca

19.291,33

Dragados, SA Obres construcció unitat
hemodialisi Hospital Can
Misses

275.956,56

SA de Obras y
Servicios Copasa

Obres construcció Hospital
de Formentera

827.715,04

Dragados, SA Obres ref. àrea Pediatria
Hospital Can Misses

130.993,78

Total 24.163.209,26

Palma, 18 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6766/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a Codi
d'autorregulació de la publicitat dels aliments (PAOS).
(BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

Quina opinió té la consellera de Salut i Consum sobre el
Codi PAOS, acordat pel Ministeri de Salut i Consum i la
Federació d'Indústries de l'Alimentació i Begudes, per
fomentar entre la població uns hàbits de consum saludables i
la pràctica regular de l'exercici?

La Conselleria de Salut i Consum sobre el Codi PAOS és
positiva, ja que suposa un compromís, per part de les empreses,
en el respecte a la legislació general publicitària, així com a la
legislació vigent en matèria de publicitat d'aliments, i a les
disposicions legals referides a la protecció de menors d'edat.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6987/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Hospital Verge del Toro VI. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre
del 2005).

Quina era l'estada mitjana a l'Hospital Verge del Toro a 30
de setembre del 2004?

Estada mitjana 2004

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

Setembre

5,50
4,92
5,19
5,33
4,71
4,76
4,38
4,94
4,74

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7340/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a reducció
d'intervencions a Can Misses durant l'estiu. (BOPIB núm. 106
de 21 d'octubre del 2005).

Quantes intervencions programades s'han deixat de dur a
terme durant els mesos d'estiu d'enguany a l'Hospital de Can
Misses?

Intervencions quirúrgiques programades

Any Juny Juliol Agost Setembre

2004
2005

294
382

306
169

281
193

261
317

% total de suspensió d'intervencions quirúrgiques

Any Juny Juliol Agost Setembre

2004
2005

12,50
8,40

10,50
9,10

9,90
7,70

7,10
7,80

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7655/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
"Espais sense fum". (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

En base a quins criteris qualifica la consellera de Salut i
Consum d'èxit la campanya "Espais sense fum"?

La Conselleria de Salut i Consum valora de forma
satisfactòria la campanya "Espais sense fum" en base a la molt
bona acollida general que ha tengut, tant el telèfon CRIDA com
la web, així com els cartells oferts als empresaris i al públic en
general.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7656/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
compliment de la Llei 4/2005 (I). (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).

Ha comprovat la Conselleria de Salut i Consum, mitjançant
les inspeccions oportunes, el compliment als establiments de
restauració i a les empreses de la Llei 4/2005?

Sí, ho ha fet.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7657/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
compliment de la Llei 4/2005 (II). (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).

Quants d'expedients ha iniciat d'ofici la Conselleria de
Salut i Consum, en relació amb l'incompliment per part dels
establiments i de les empreses de la Llei 4/2005?

El nombre d'expedients realitzats d'ofici per part de la
Conselleria de Salut i Consum ha estat de 220.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7679/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a serveis
funeraris dels cementiris de Ciutadella. (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).

Quines mesures pensa dur la Conselleria de Salut i Consum
en relació amb les irregularitats i els incompliments de la
normativa duts a terme per l'empresa adjudicatària dels
serveis funeraris dels cementiris de Ciutadella?

En data 13/09/2995 l’associació denominada Associació en
Defensa de Sa Propietat, amb CIF G-57346405 i domiciliada
al carrer Maó, 15-1r de Ciutadella va emetre al Centre Insular
de la Conselleria de Salut i Consum de Menorca, escrit signat
pel seu president i els altres membres de la Junta Directiva,
adjuntant l’escrit presentat per l’esmentada associació a
l’Ajuntament de Ciutadella, denunciant determinades
irregularitats en l’actuació de l’empresa concessionària dels
serveis funeraris del municipi i de l’administració dels dos
cementeris municipals, en un dels quals (el cementeri nou) es
troba, més a més, una instalAlació d’incineració de cadàvers,
gestionada per la mateixa empresa, UTE Funeraria Bonet-
Edifincas Menorca SL.

El Consell Insular de Menorca va solAlicitar a l’Ajuntament
de Ciutadella informació sobre l’esmentada empresa
concessionària.

La Direcció General de Salut Pública i Participació va
realitzar una primera inspecció el 17/1172005.

El 23/11/2005 es va realitzar per part de la Direcció
General de Consum una inspecció per comprovar el
compliment del Decret 1/98, de 2 de gener, pel qual es regula
el dret a l’informació sobre els serveis mortuoris i funeraris.

L’11/01/2005 es va presentar l’ampliació de la denúncia per
part de la mateixa associació , en la qual s’afegeixen nous casos
de presumptes irregularitats i es realitza una segona visita
d’inspecció a l’empresa funerària denunciada el 08/02/2006.

A la vista dels fets, comprovats en les inspeccions per part
del Servei de Protecció de la Salut, es proposa en data
27/02/2006 l’inici de l’expedient sancionador.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7942/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
expedients d'expropiació als quals s'ha denegar la urgència.
(BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

Quines han estat les actuacions de la Conselleria de Salut
i Consum davant les denúncies formulades con la UTE
Edifincas-Funeraria Bonet en la gestió dels cementiris
municipals de Ciutadella de Menorca?

En data 13/09/2995 l’associació denominada Associació en
Defensa de Sa Propietat, amb CIF G-57346405 i domiciliada
al carrer Maó, 15-1r de Ciutadella va emetre al Centre Insular
de la Conselleria de Salut i Consum de Menorca, escrit signat
pel seu president i els altres membres de la Junta Directiva,
adjuntant l’escrit presentat per l’esmentada associació a
l’Ajuntament de Ciutadella, denunciant determinades
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irregularitats en l’actuació de l’empresa concessionària dels
serveis funeraris del municipi i de l’administració dels dos
cementeris municipals, en un dels quals (el cementeri nou) es
troba, més a més, una instalAlació d’incineració de cadàvers,
gestionada per la mateixa empresa, UTE Funeraria Bonet-
Edifincas Menorca SL.

El Consell Insular de Menorca va solAlicitar a l’Ajuntament
de Ciutadella informació sobre l’esmentada empresa
concessionària.

La Direcció General de Salut Pública i Participació va
realitzar una primera inspecció el 17/1172005.

El 23/11/2005 es va realitzar per part de la Direcció
General de Consum una inspecció per comprovar el
compliment del Decret 1/98, de 2 de gener, pel qual es regula
el dret a l’informació sobre els serveis mortuoris i funeraris.

L’11/01/2005 es va presentar l’ampliació de la denúncia per
part de la mateixa associació , en la qual s’afegeixen nous casos
de presumptes irregularitats i es realitza una segona visita
d’inspecció a l’empresa funerària denunciada el 08/02/2006.

A la vista dels fets, comprovats en les inspeccions per part
del Servei de Protecció de la Salut, es proposa en data
27/02/2006 l’inici de l’expedient sancionador.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 737/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a llei antitabac (I).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Pensa el Govern de les Illes Balears modificar la "llei
antitabac"?

En referència a la seva pregunta, s'entén que es refereix a la
Llei 4/2005, de 29 d'abril, sobre drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears.

No hi ha prevista cap modificació de la llei esmentada.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 738/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a llei antitabac (II).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Pensa el Govern de les Illes Balears proposar que es
modifiqui la "llei antitabac" estatal?

En referència a la seva pregunta, s'entén que es refereix a la
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant
el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el
consum i la publicitat dels productes del tabac.

El Parlament de les Illes Balears, en data 28 de març del
2006, a proposta del Grup Parlamentari Popular i amb el suport
unànime de la resta de grups parlamentaris, insta el Govern
central a modificar de nou l'esmentada llei en base a dues
propostes:
• Autoritzar la venda de tabac mitjançant el segon canal de

comercialització.
• Augmentar el termini de temps per a la realització de les

obres d'adaptació dels espais habilitats per fumar.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1488/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-
salut i de medicina primària de cada illa, referida a 28 de
febrer del 2006.

Centre de despesa Import líquid març 2006

Primària Mallorca
- Hospital Son Dureta
- Hospital de Manacor
- Hospital Son Llàtzer
- Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

11.022.506,51
842.772,33
240.035,49
492.743,46

35.525,67
1.612.814,45

12.635.320,96

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.056.180,94
205.448,75

1.261.629,69

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.077.518,03
235.377,78

1.312.895,81

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

13.156.205,48
2.053.640,89

15.209.846,46

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2738/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
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Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-
salut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de
març del 2006.

Centre de despesa Import líquid març 2006

Primària Mallorca
- Hospital Son Dureta
- Hospital de Manacor
- Hospital Son Llàtzer
- Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

11.231.812,11
787.632,42
217.070,67
441.577,78

36.951,44
1.485.729,70

12.717.541,81

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.028.343,20
187.675,60

1.216.018,80

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.078.770,63
197.161,14

1.275.931,77

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

13.338.925,94
1.870.566,44

15.209.492,38

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 273906, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
Son Dureta. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de 3 mesos, entre 6 i 3 mesos i més de 6 mesos, a
l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.

 Gener
Servei 0-3

mesos
4-6

mesos
> 6

mesos
Total

Ang. i cir. vascular hospital
Cardiologia hospitalització
Cirurgia cardíaca hospit.
C. general i digestiva hosp.
C. maxilAlofacial hospit.
C. pediàtrica hospit.
C. plàstica hospit.
C. toràcica hospit.
Ginecologia hospit.
Cuirurgia general Cupo
Gine Cupo hospit.
Oftalmologia Cupo hospit.
Pab. C
Traumatologia Cupo hospit.
Urologia Cupo hosp.
Neurocirurgia hospit.
Neurocirurgia infantil hosp.
Oftalmologia hosp. Pab C
Oftalmologia hospit.
Oftalmologia infantil hosp.
ORL hospit.
ORL infantil hospit.
Traumatologia hospit.
Trauma infantil hospit
Urologia hospit.

35
5

19
79
14
12
62
13
22
58
6

74
27
18
3
1

30
31
5
9
8

20
7

14

4
0
1

89
5

26
14
2
2

27
0

53
34
2
4
0

14
25
3
5

10
54
4
8

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39
5

20
171
19
38
76
15
24
85
6

127
61
20
7
1

44
56
8

14
18
74
11
22

TOTAL 572 386 3 961

Febrer
Servei 0-3

mesos
4-6

mesos
> 6

mesos
Total

Ang. i cir. vascular hospital
Cardiologia hospitalització
Cirurgia cardíaca hospit.
C. general i digestiva hosp.
C. maxilAlofacial hospit.
C. pediàtrica hospit.
C. plàstica hospit.
C. toràcica hospit.
Ginecologia hospit.
Cirurgia general cupo
Oftalmologia Cupo hospit.
Pab. C
Traumatologia Cupo hospit.
Urologia Cupo hosp.
Neurocirurgia hospit.
Neurocirurgia infantil hosp.
Oftalmologia hosp. Pab C
Oftalmologia hospit.
Oftalmologia infantil hosp.
ORL hospit.
ORL infantil hospit.
Traumatologia hospit.
Trauma infantil hospit
Urologia hospit.

40
7

16
82
10
23
57
12
30
24

63
37
13
4
2

23
24
8

10
11
41
16
16

2
0
3

99
6

56
30
3

13
20

72
37
0
5
1

29
20
4

13
20
54
5

17

0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
7

19
185
16
79
87
15
43
44

135
74
13
9
3

52
44
12
23
31
95
21
33

TOTAL 569 509 4 1.082

 Març
Servei 0-3

mesos
4-6

mesos
> 6

mesos
Total

Ang. i cir. vascular hospital
Cardiologia hospitalització
Cirurgia cardíaca hospit.
C. general i digestiva hosp.
C. maxilAlofacial hospit.
C. pediàtrica hospit.
C. plàstica hospit.
C. toràcica hospit.
Ginecologia hospit.
Cirurgia general cupo
Gine cupo hospit.
Oftalmologia Cupo hospit.
Pab. C
Traumatologia Cupo hospit.
Urologia Cupo hospit.
Neurocirurgia hospit.
Neurocirurgia infantil hosp.
Oftalmologia hosp. Pab C
Oftalmologia hospit.
Oftalmologia infantil hosp.
ORL hospit.
ORL infantil hospit.
Traumatologia hospit.
Trauma infantil hospit
Urologia hospit.

57
3

23
98
8

20
52
13
26
27
1

95
38
10
4
2

26
33
7

12
12
48
23
26

2
0
1

101
9

42
41
4

13
17
0

70
32
1
5
1

26
20
6

11
29
64
3

20

0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59
3

24
204
17
71
93
17
39
43
1

165
70
11
9
3

52
53
13
23
41

112
26
46

TOTAL 672 518 5 1.195

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 274006, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
Son Llàtzer. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de 3 mesos, entre 6 i 3 mesos i més de 6 mesos, a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.

Gener

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGD
DER
GIN
OFT
ORL
TRA
URO
Total

129
30
52
53
43
35
50

392

66
9

40
93
41
54
50

353

0
0
0
0
0
0
0
0

195
39
92

146
84
89

100
745

Febrer

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGD
DER
GIN
OFT
ORL
TRA
URO
Total

178
31
72
72
44
44
53

494

103
17
38

121
63
69
15

426

0
0
0
0
0
0
0
0

281
48

110
193
107
113
68

920

Març

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGD
DER
GIN
OFT
ORL
TRA
URO
Total

156
28
84
92
70
55
59

544

88
17
36

114
51
66
44

416

0
0
0
0
0
0
0
0

244
45

120
206
12

121
103
960

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 274106, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de 3 mesos, entre 6 i 3 mesos i més de 6 mesos, a

l'Hospital de Manacor, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.

Gener

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGDH
DERH
GINH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

103
51
55
55
10
75
38

387

25
6

12
4
6

18
12
83

0
0
0
0
0
0
0
0

128
57
67
59
16
93
50

470

Febrer

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGDH
DERH
GINH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

105
50
35
50
10
82
60

392

35
7

13
10
3

30
10

108

0
0
0
0
0
0
0
0

140
57
48
60
13

112
70

500

Març

Servei 0-90 91-180 > 180 Total

CGDH
DERH
GINH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

115
57
75
58
13
75
60

453

15
0

18
15
9

30
5

92

0
0
0
0
0
0
0
0

130
57
93
73
22

105
65

545

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2826/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de les conselleries de Sanitat i Interior respecte de
l'abocament de gasoil al torrent del Corralet a Deià. (BOPIB
núm. 129 de 21 d'abril del 2006).

Quines actuacions han dut o pensen dur a terme les
conselleries de Sanitat i d'Interior davant la detecció d'un
abocament de milers de litres de gasoil a les aigües del torrent
del Corralet a Deià, el mes de març del 2006?

La Conselleria de Salut i Consum amb motiu de vessament
de gasoil d’un dipòsit ubicat al municipi de Deià ha duit a
terme les actuacions següents:
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9 de març de 2006
• Inspecció amb presa de mostres als punts següents: Pou Es

Verger, Xarxa de Deià, aigua del torrent, safareig
particular, Pou de Ca l’Abat i Pou de la Residència. 

• S’investiga mitjançant laboratori HPA benzo(a)pirè,
benzo(b)fluorantè, benzo(ghi)perilè, benzo(k)fluorantè,
Indeno(1, 2, 3,cd)pirè.

• Els resultats del laboratori de les mostres resulta negatiu,
llevat de les mostres de l’aigua de correntia recollida al
torrent i al safareig que presenten restes d’hidrocarburs.
Aquests hidrocarburs es podien detectar a simple vista. 

• Com a mesura cautelar es va recomanar no fer ús de l’aigua
dels tres pous objecte del mostreig fins que no es disposàs
de les anàlisis pertinents.

20 de març de 2006
• Es tornen a recollir mostres d’aigua als punts següents: Pou

Es Verger, Pou de Ca l’Abat i Pou de la Residència.
•  S’investiga mitjançant laboratori Metalls pesats (As, Cd,

Cu, Pb), HPA, hidrocarburs diesel (DRO).
• Els resultats de laboratori de es mostres resulta negatiu als

paràmetres investigats. 
• Es manté la mesura cautelar de no fer ús de l’aigua dels tres

pous.

28 de març de 2006
• Es tornen a recollir mostres d’aigua als mateixos punts.
• S’investiga mitjançant laboratori Metalls pesats (As, Cd,

Cu, Pb, Cr, Mn, Ni), HPA, hidrocarburs diesel (DRO).
• Els resultats de les mostres resulta negatiu als paràmetres

investigats.

4 d’abril de 2006
• Recollida de mostres als mateixos punts.
• S’investiga mitjançant laboratori Metalls pesats (As, Cd,

Cu, Pb, Cr, Mn, Ni), HPA, hidrocarburs diesel (DRO).
• Els resultats de laboratori de les mostres resulta negatiu als

paràmetres investigats.
• Atesos els resultats obtenguts es permet l’ús de l’aigua del

Pou de Ca l’Abat per a la neteja de les instalAlacions de la
planta embotelladora. 

2 de maig de 2006
• Recollida de mostres als mateixos punts.
• S’investiga mitjançant laboratori Metalls pesats (As, Cd,

Cu, Pb, Cr, Mn, Ni), HPA, hidrocarburs diesel (DRO) i
benzè.

• A data d’avui no es disposa dels resultats del laboratori.

Actuacions previstes a dur a terme

• Seguiment dels tres pous objecte de control i supervisió,
tant per part dels Serveis d’Inspecció de la Conselleria de
Salut i Consum com per part dels titulars d’aquests.

• Respecte al Pou Es Verger, que durant l’època d’estiu
serveix per complementar el subministrament d’aigua a la
xarxa de Deià, estarà sotmès a una vigilància periòdica tant
per part del gestor del servei d’aigua del municipi com per
part dels Serveis d’Inspecció de la conselleria i sempre
abans de posar-se en marxa per proveir la població de Deià.

• Respecte als altres pous, aquests estaran sotmesos a un
procés de vigilància amb anàlisis periòdiques per tal de
descartar l’afectació de l’aqüifer. 

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

El matí del 8 de març de 2006, la Direcció General
d’Emergències va rebre un avís de la Direcció General de
Recursos Hídrics informant sobre una fuita d’un dipòsit de
gasoil a l’Hotel La Residència del terme municipal de Deià.

Immediatament al lloc es desplaçaren el cap de departament
i dos tècnics de la Direcció General d’Emergències, els quals
pogueren comprovar l’existència d’una forta olor
d’hidrocarburs, provinent d’un safareig d’un veí afectat, i de la
Mina (conducte que recull aigües pluvials).

Finalment i en vista que les competències de salut pública
són de la Conselleria de Salut i Consum, els tècnics de la
Direcció General d’Emergències es posaren en contacte amb
els tècnics de la Direcció General de Salut Pública, els quals
durant el matí del 9 de març recolliren mostres de les aigües
presumptament afectades amb l’objecte de determinar el grau
de contaminació existent i poder avaluar el risc que per a les
persones es poguessin derivar.

Marratxí, 5 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3397/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a violència
escolar (II). (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).

Ha establert directrius el Govern de les Illes Balears per
reconduir la situació d'excessiva violència escolar? Si n'és el
cas, ha donat instruccions als directors dels centres educatius
per fer-les efectives?

Prova de l’interès que el Govern de les Illes Balears té per
tal d’analitzar, avaluar, valorar i intentar millorar la
convivència als centres educatius de les illes Balears és la
creació de l’Observatori per la Convivència Escolar de les Illes
Balears (Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea
l’Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en
els centres educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 82, ext.
28/05/2005), modificat pel Decret 74/2005, d’1 de juliol
(BOIB núm. 14, 12/07/2005).

Des de l’Observatori per tal de millorar la convivència dels
centres educatius de les Illes Balears, cal destacar les següents
actuacions adreçades no només als directors dels centres
escolars, sinó a la comunitat educativa en general:
• Aprovació i presentació als centres educatius de dos

protocols d’actuació davant les disfuncions dins la
convivència escolar als centres.

• Cursos de formació permanent adreçats al professorat en
general. Destacar, per exemple, el Congrés de Convivència
i Escola, celebrat recentment els dies 28, 29 i 30 de
setembre.

• Assessorament al professorat, a l’alumnat i a les famílies a
partir de la infraestructura pròpia de l’Observatori i dels
altres serveis de la mateixa conselleria.
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• En aquests moments s’està treballant en el Pla de
convivència escolar. L’esborrany ha estat presentat i
aprovat pel Comitè d’Experts, pel Ple de l’Observatori i pel
Consell Escolar; a continuació es publicarà al BOIB. A
més, està previst dur a terme al llarg del segon trimestre
d’aquest curs escolar una sèrie de jornades formatives
adreçades al professorat en general per tal d’orientar-los en
l’elaboració del Pla de convivència de cada centre escolar.
La previsió és que el proper curs escolar 2006/07 s’apliqui
el Pla de convivència en els centres educatius de les Illes
Balears.

Així, doncs, les actuacions del Govern no només s’han
limitat a donar instruccions, sinó que està demostrant, dia a dia
i en la mesura de les seves possibilitats, el seu interès per tal de
millorar el clima de convivència a les aules.

Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3776/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a baròmetre
sanitari. (BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).

Què opina el Govern de les Illes Balears del darrer
baròmetre sanitari segons el qual quasi dos de cada tres
ciutadans de les Illes consideren que el sistema públic de salut
continua colAlapsat?

Els ciutadans de les Illes Balears qualifiquen amb una
puntuació de 5,83 (en una escala del 1 al 10) la seva satisfacció
amb el sistema sanitari públic a les Illes Balears en el darrer
Baròmetre Sanitari publicat pel Ministeri de Sanitat i Consum
referit a l’any 2005 i realitzat pel CIS. La mitjana a tot l’Estat
d’aquest indicador és de 6,18, això vol dir que ens situem per
sota d’aquesta mitjana. 

En termes de valoració global entenem que aquesta opinió
dels ciutadans de les Illes traslladen al govern la necessitat de
seguir millorant.

I s’obren diverses preguntes, algunes amb resposta directa
respecte a les preguntes realitzades a la mateixa enquesta i
altres s’extreuen de les dades dels anteriors baròmetres
sanitaris.

La primera pregunta és si aquestes dades manifesten millora
o empitjorament. En el Baròmetre Sanitari de 2003 -el més
adient per valorar la gestió feta per l’anterior equip de Govern-
els ciutadans de la nostra comunitat autònoma puntuaven el
grau de satisfacció amb el sistema sanitari en 5,79, per sota de
la puntuació de la referència que vostè cita a la seva pregunta,
això equival a dir que la percepció que els ciutadans del a
CAIB tenen del sistema sanitari públic ha millorat l’any 2005
respecte a l’any 2003.

Continuant amb la informació que el Baròmetre Sanitari
2005 ens ofereix, les respostes a la pregunta 2 d’aquesta
publicació són també eloqüents. La pregunta fa referència a
l’opinió sobre el sistema sanitari i el 59,2% dels nostres
ciutadans consideren que el sistema sanitari ”funciona bastante
bien o bastante bien, pero necesita cambios”. A l’any 2003 la
resposta a aquesta mateixa pregunta era del 53,92%.

Una altra pregunta feta ambdós anys, la 18 del Baròmetre
de 2005, fa referència a si les autoritats sanitàries duen a terme
accions destinades a millorar les llistes d’espera -uns dels
aspectes que més preocupa dins l’àmbit sanitari- i la resposta
a aquesta qüestió és també eloqüent: l’any 2005 el 56,6% dels
ciutadans de les Illes Balears consideren que sí s’estan duent a
terme accions en aquest sentit enfront al 44,34% de l’any 2003.

A més, el 27,2% considera que en els 12 darrers mesos el
problema de les llistes d’espera ha millorat mentre que a l’any
2003 el percentatge de gent que tenia aquesta opinió era del
23,04%.

Una altra pregunta a considerar en el Baròmetre Sanitari
2005, que no s’havia realitzat a les anteriors enquestes, és la
número 5, que demana si els diners destinats per l’Estat són
suficients. El 55,7% dels ciutadans de les Illes Balears
consideren que els diners destinats por part de l’Estat a la
sanitat és poc, mentre que la mitjana estatal se situa en el
45,3%. Per aquí es podrien començar a trobar algunes de les
causes que poden influir en la percepció que els nostres
ciutadans tenen de les necessitats del sistema sanitari públic.

Sent conscient de la responsabilitat que tenim a al gestió de
la salut, crec interessant facilitar-los també les respostes a la
pregunta 26, en la qual el 31,1% dels nostres ciutadans
consideren que els servis sanitaris milloren des que la gestió es
fa des de les comunitats autònomes, enfront del 29,6% de la
mitjana estatal o del 30% del Baròmetre de l’any 2003 respecte
a la resposta a la CAIB.

I per acabar de facilitar-los dades, exposaré un altra
enquesta, el Baròmetre Autonòmic de desembre de 2005,
realitzat també pel CIS. A la pregunta 30 d’aquest qüestionari,
el 58% dels ciutadans de les Illes Balears, qualifiquen de bona
o de molt bona la política sanitària del Govern autonòmic, la
tercera més ben valorada de totes les autonomies.

Penso que totes aquestes dades són suficients per reconèixer
que l’espai de millora del sistema sanitari de la CAIB existeix,
que s’estan fent les coses de manera adequada, que es millora
i es tracten els temes que més preocupen als ciutadans i que es
té el seu reconeixement en les diverses enquestes realitzades.

I per cert, a cap de les respostes a les 32 preguntes fetes pel
CIS per construir el Baròmetre Sanitari 2005 del Ministeri de
Sanitat no hi ha referència que els ciutadans de les Illes Balears
considerin que el sistema públic segueixi colAlapsat.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5455/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a calendari de
funcionament de l'institut d'ESO a Alcúdia. (BOPIB núm. 138
de 16 de juny del 2006).

Quines previsions de calendari té el Govern respecte de
l'entrada en funcionament d'un nou institut d'ESO a Alcúdia?

L’Ajuntament d’Alcúdia a finals del mes de juny ens facilità
els paràmetres urbanístics que afectaven el solar del nou
institut. Segons aquesta informació urbanística el projecte que
estàvem redactant no s’ajustava als paràmetres d’aplicació, eren
restrictius en relació amb el projecte que els superava
sobradament. Posats en contacte amb l’ajuntament per
contrastar la informació, ens comunicaren que s’havien errat i
que ens trametien una nova informació, que era la que
corresponia al solar. 

El passat 12 de juliol rebérem, per correu electrònic, la
nova informació urbanística facilitada per l’arquitecte
municipal Sr. Antoni Ramis. Aquest nou informe tècnic ens
dóna uns paràmetres urbanístics que s’ajusten perfectament al
projecte que estam redactant.

L’arquitecte Carlos Meri Cucart, presentà un avantprojecte
d’obra del nou institut amb el qual resultà guanyador del
concurs públic. La redacció del projecte bàsic se li encarregà
una vegada resolt el concurs, el passat mes de maig de 2006,
amb una previsió de lliurament de dos o tres mesos. Mentre
tant, s’ha presentat a Alcúdia l’avantprojecte per al
coneixement de les persones interessades. 

El lliurament del projecte bàsic ha estat a finals del mes de
juliol, el mateix dia es començà a supervisar per part dels
nostres serveis tècnics. Dins la segona quinzena del mes
d’agost es varen esmenar detalls del projecte bàsic i així se n’ha
pogut informar favorablement. Una vegada que s’ha informat
favorablement aquesta fase de supervisió, el Sr. Meri ha visat
el projecte al ColAlegi Oficial d’Arquitectes. Aquesta primera
quinzena d’octubre s’ha tramés a l’Ajuntament d’Alcúdia el
projecte bàsic per a la solAlicitud de la llicència d’obres.

Simultàniament a la tramitació de la llicència d’obres a
nivell municipal, es comença a treballar en la redacció del
projecte d’execució, amb una previsió de lliurament de gairebé
tres mesos. Aquest termini inclou també la redacció del
projecte d’autorització i funcionament de l’activitat, que es
presentarà a l’Ajuntament d’Alcúdia per a la seva tramesa
administrativa, una vegada supervisat i esmenades, si n’és el
cas, les possibles observacions de supervisió. També s’han de
visar al ColAlegi Oficial d’Arquitectes els dos projectes, si bé
cadascun en el moment que estiguin enllestits perquè no tenen
subordinació.

Quan s’aconsegueixi el projecte d’execució i la llicència de
les obres, se’n donarà publicitat per a la seva adjudicació
mitjançant concurs públic i amb els terminis que estipula la
legislació que hi és d’aplicació.

La fase d’adjudicació de les obres, de formalització del
contracte i de replanteig de les obres, donant compliment als
terminis normatius, podria estar enllestida al mes i mig següent
a la data final de presentació d’ofertes.

L’execució prevista de les obres, segons el projecte, és de
15 mesos. L’obra s’hauria d’entregar, complint terminis, els
primers mesos de l’any 2008. 

Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7868/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (I). (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

Quin va ser l'ordre del dia de la reunió del president Matas
amb els directius d'IB3 dia 19 de juliol del 2006?

Es va tractar el següent ordre del dia:

• Revisió d’objectius de l’EPRTVIB-2005 (a càrrec de la
directora general de l’EPRTVIB.

• Avaluació del grau de compliment dels objectius.
• Exposició raonada de la nova graella de programació d’IB3

Ràdio per a la temporada tardor- hivern 2006-2007 (a
càrrec del director d’IB3 Ràdio).

• Exposició raonada de la nova graella de programació d’IB3
TV per a la temporada tardor-hivern 2006-2007 (a càrrec
del director d’antena d’IB3 TV).

• Explicació detallada sobre el sistema de mesura
d’audiències recentment implantat en fase de proves per
l’empresa TNS-SOFRES a Balears (a càrrec del director
comercial i de màrqueting de l’EPRTVIB).

• Exposició de l’evolució del seguiment i audiència i
valoració d’IB3 des dels seus inicis a la fase de proves fins
a l’actualitat (a càrrec del director comercial i de
màrqueting de l’EPRTVIB). 

• Exposició de l’evolució dels principals paràmetres de la
gestió de l’EPRTVIB, en especial dels recursos humans i
economicofinancers (a càrrec de la directora general de
l’EPRTVIB).

• Torn obert de preguntes.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7869/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (II). (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).
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Per quin motiu no es convocà a la reunió de dia 19 de
juliol del 2006 entre el president Matas i els directius d'IB3 a
la Sra. Sotomayor?

Les reunions de gestió i control d'objectius i d'eficàcia de la
gestió o reunions conegudes com de "management" es
recomana que siguin de grups reduïts, per la qual cosa alguns
directius de l'EPRTVIB i les seves societats no varen poder
assistir a aquesta reunió, encara que podrien fer-ho en
successius exercicis o períodes.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7870/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (III). (BOPIB núm. 147
de 15 de setembre del 2006).

La reunió de dia 19 de juliol del 2006 entre el Sr. Matas i
els directius d'IB3 fou una reunió interna del Partit Popular?

No.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7871/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (IV). (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

S'aprofità la reunió de dia 19 de juliol del 2006 entre el Sr.
Matas i els directius d'IB3 per preparar l'estratègia electoral
conjunta del PP i de l'ens públic de cara a les properes
eleccions?

No.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7872/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (V). (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

La convocatòria als directius d'IB3 per a la reunió amb el
Sr. Matas es va fer des del Consolat de la Mar?

No. Als directius d'IB3 se'ls va convocar per a una reunió
de feina i control de la gestió, des de la direcció general, pel
sistema de convocatòria habitual.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 7873/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (VI). (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

Amb quin ordre del dia es va fer la convocatòria als
directius d'IB3 per reunir-se amb el Sr. Matas dia 19 de juliol
del 2006?

Es va tractar el següent ordre del dia:

• Revisió d’objectius de l’EPRTVIB-2005 (a càrrec de la
directora general de l’EPRTVIB.

• Avaluació del grau de compliment dels objectius.
• Exposició raonada de la nova graella de programació d’IB3

Ràdio per a la temporada tardor- hivern 2006-2007 (a
càrrec del director d’IB3 Ràdio).

• Exposició raonada de la nova graella de programació d’IB3
TV per a la temporada tardor-hivern 2006-2007 (a càrrec
del director d’antena d’IB3 TV).

• Explicació detallada sobre el sistema de mesura
d’audiències recentment implantat en fase de proves per
l’empresa TNS-SOFRES a Balears (a càrrec del director
comercial i de màrqueting de l’EPRTVIB).

• Exposició de l’evolució del seguiment i audiència i
valoració d’IB3 des dels seus inicis a la fase de proves fins
a l’actualitat (a càrrec del director comercial i de
màrqueting de l’EPRTVIB). 

• Exposició de l’evolució dels principals paràmetres de la
gestió de l’EPRTVIB, en especial dels recursos humans i
economicofinancers (a càrrec de la directora general de
l’EPRTVIB).

• Torn obert de preguntes.

Santa Ponça, 10 d'octubre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8128/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a contractacions de
la Fundació d'Estel. (BOPIB núm. 148 de 22 de setembre del
2006).

Quantes contractacions s'han fet per part de la Fundació
d'Estel per ocupar llocs de feina d'educadors durant els anys
2004, 2005, 2006 fins a dia d'avui?

Les contractacions dutes a terme per ocupar llocs de feina
d’educadors a la Fundació S’Estel han estat les següents:
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Any 2004
• Indefinides: 3 contractacions.
• De duració determinada (per les causes previstes a l’art. 15

de l’ET): 22 contractacions.

Any 2005
• Indefinides: 3 contractacions.
• De duració determinada (per les causes previstes a l’art. 15

de l’ET): 26 contractacions.

Any 2006
• Indefinides: 1 contractació.
• De duració determinada (per les causes previstes a l’art. 15

de l’ET): 25 contractacions.

Cal dir que la majoria de les contractacions de duració
determinada han estat motivades per l’acumulació de tasques
o puntes a l’activitat dels centres, supòsit recollit a l’apartat b)
del punt 1 del ja esmentat article 15. Els motius de la resta de
contractacions temporals ha estat la cobertura de baixes
(substitucions) i la realització de serveis concrets dins
programes específics desenvolupats per la fundació (obra o
servei).

Igualment s’ha de precisar que el número de contractacions
eventuals no es correspon amb el de persones individuals
contractades, correspondència que es dóna amb les
contractacions indefinides. També s’ha d’assenyalar que
algunes de les persones incloses en les contractacions temporals
han passat a gaudir d’una contractació indefinida.

Palma, 10 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 8172/06 i 8173/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a
"rissaga" a Ciutadella (I i II). (BOPIB núm. 149 de 29 de
setembre del 2006).

Quines ajudes hi ha atorgades als afectats de la "rissaga"
que va patir el port de Ciutadella el passat mes de juny del
2006?

En relació amb la seva pregunta sobre les ajudes previstes
per als afectats per la rissaga que va patir el Port de Ciutadella
el passat mes de juny de 2006, us inform que per Acord del
Consell de Govern, de 23 de juny de 2006, es va declarar
l’emergència de les obres i dels treballs necessaris per a la
reparació dels danys ocasionats, així com obrir una línia
d’ajudes per compensar els damnificats per la risssaga, tot això
per un import de 3.000.000 d’euros, susceptibles de ser
incrementats en funció de l’avaluació definitiva dels danys. 

Respecte a les ajudes per als damnificats, a dia d’avui, s’han
rebut les solAlicituds per un import d’1.200.000 d’euros, que
estan pendents de revisar amb l’import que rebran les seves
assegurances.

Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 7458/06 i obertura del termini per a la presentació
d'esmenes.

Havent estat presa en consideració en el Ple del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre d'enguany, la
proposició de llei esmentada, relativa a protecció del paisatge
de les Illes Balears (BOPIB núm. 146, de 8 de setembre del
2006), d'acord amb l'article 126.4 del Reglament de la Cambra,
s'acorda de trametre-la a la Comissió d'Ordenació Territorial i
d'obrir el termini perquè s'hi puguin presentar esmenes. Aquest
termini, que serà de 15 dies a comptar des del dia següent al de
la publicació d'aquest BOPIB, finalitzarà dia 14 de desembre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6608/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
9228/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
recuperació de l'esperit de reconciliació de la transició,
publicada al BOPIB núm. 144, de 28 de juliol d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



6806 BOPIB núm. 158 -  24 de novembre del 2006



BOPIB núm. 158 -  24 de novembre del 2006 6807



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


