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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
30 de novembre de 2010, aprovà la Llei de publicitat
institucional de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
LLEI DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un estat social i democràtic de dret, els poders públics
tenen com a finalitat promoure efectivament la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra; facilitar
la participació de tots en la vida política, econòmica, social i
cultural; i atendre els ciutadans mitjançant la prestació d’un
nombre cada vegada més gran de serveis, programes i
iniciatives. Per assolir amb eficàcia aquests objectius, cal que
els ciutadans tenguin a l’abast la informació necessària sobre els
valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus
drets i deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La
publicitat institucional és, en una societat moderna, el mitjà
adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així,
la publicitat institucional compleix un fi d’interès general i, per
tant, pot ser considerada com un autèntic servei públic que s’ha
de regular per una norma amb rang de llei. Així ho preveu,
després de la reforma aprovada per la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 89, una llei del Parlament de les Illes
Balears ha de regular la publicitat institucional en les seves
diverses formes. En compliment d’aquest manament estatutari
i en el marc de la legislació bàsica estatal, es dicta la Llei de
publicitat institucional de les Illes Balears.

Aquesta llei té per objecte regular els aspectes bàsics de la
publicitat institucional que, en les diverses formes, duguin a
terme les institucions de les Illes Balears. La llei defineix el
concepte de publicitat institucional i quines activitats de
comunicació pública en queden excloses; l’àmbit subjectiu
d’aplicació, que comprèn totes les institucions i els òrgans de les
Illes Balears regulats per l’Estatut d’Autonomia, com també els
ens i organismes de qualsevol naturalesa jurídica que en
depenen; i els objectius de la publicitat institucional i les
prohibicions a què està sotmesa. Juntament amb aquests
elements definidors de la publicitat institucional, la llei també
regula determinats aspectes que hi estan vinculats: la llengua
que s’ha d’emprar, els principis i criteris de contractació, la
garantia d’accés de les persones amb discapacitat, el respecte
obligat al medi ambient i l’exercici de la publicitat institucional
en període electoral.

Finalment, amb l’objecte de vetllar pel compliment de la
llei, es crea la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears. Es tracta d’un òrgan colAlegiat que ha d’assessorar i
supervisar l’activitat de les institucions de les Illes Balears en
matèria de publicitat institucional. Com a òrgan assessor, la
comissió ha d’emetre informes no vinculants i preparar estudis
sobre l’activitat de publicitat institucional que duguin a terme
els subjectes sotmesos a la llei; en tot cas, ha d’elaborar un
informe anual que s’ha de trametre al Parlament de les Illes
Balears perquè sigui objecte de debat. Com a òrgan de
supervisió, la comissió pot recomanar el cessament o la
rectificació de les activitats de comunicació que insti —a través
d’un procediment contradictori— qualsevol persona que acrediti
un dret o un interès legítim. Tot i que la llei no concreta la
composició de la comissió, que s’ha de determinar per
reglament, estableix la presència obligada del Govern de les
Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments, com
també de persones de reconegut prestigi professional o
acadèmic. La llei garanteix, així, una representació plural i
especialitzada alhora.

Article 1
Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte regular la publicitat institucional,
en les seves diverses formes, de les institucions de les Illes
Balears.

2. S’entén per publicitat institucional tota activitat de
comunicació emesa, promoguda, subvencionada, patrocinada o
contractada, individualment o conjuntament amb altres entitats
públiques o privades, pels subjectes sotmesos a la llei, que
tengui per objecte difondre un missatge comú a una pluralitat de
destinataris mitjançant qualsevol format, suport o mitjà, sigui o
no publicitari.

3. Resten excloses de l’aplicació de la llei:

a) L’activitat publicitària de caràcter industrial, comercial o
mercantil dels subjectes sotmesos a la llei.

b) La publicació de les normes i dels actes que sigui
obligatòria per manament legal o reglamentari.

Article 2
Àmbit subjectiu d’aplicació

Estan sotmesos a la llei:

a) El Parlament de les Illes Balears.
b) El president i el Govern de les Illes Balears.
c) Els consells insulars.
d) La resta d’institucions i òrgans de les Illes Balears que

regula l’Estatut d’Autonomia.
e) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, els ens del sector públic instrumental i els ens i
organismes que depenen del Govern de les Illes Balears.

f) L’administració de cada consell insular, els seus ens
instrumentals i els ens i organismes que en depenen.

g) Les entitats locals de les Illes Balears, els seus ens
instrumentals i els ens i organismes que en depenen.

h) La Universitat de les Illes Balears.
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Article 3
Objectius de la publicitat institucional

La publicitat institucional ha de tenir algun dels objectius
següents:

a) Promoure la difusió i el coneixement dels valors i
principis constitucionals i estatutaris, i fomentar actituds
positives i comportaments adequats dels ciutadans envers
aquests principis i valors.

b) Informar els ciutadans dels seus drets i deures.
c) Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i

actuacions públics.
d) Informar del contingut de les disposicions normatives i

dels actes que, per la seva rellevància, ho aconsellin.
e) Difondre el coneixement i la imatge de la comunitat

autònoma, de les entitats que la formen i de les seves
institucions.

f) Promoure el patrimoni cultural, lingüístic i natural de les
Illes Balears, així com qualssevol altres tipus de béns tangibles
o intangibles rellevants de les Illes Balears.

g) Donar suport als sectors i a les activitats econòmics de la
comunitat autònoma i promoure els productes i serveis de les
Illes Balears.

h) Anunciar mesures preventives de riscs o que
contribueixin a l’eliminació de danys de qualsevol tipus per a la
salut de les persones o per al patrimoni natural.

Article 4
Prohibicions

1. La publicitat institucional se sotmet a les prohibicions
establertes en la legislació bàsica estatal.

2. Es prohibeix la publicitat institucional que:

a) No respongui a algun dels objectius assenyalats en
l’article 3 anterior.

b) No es desenvolupi en l’exercici de les competències
pròpies.

c) Tengui com a finalitat destacar els assoliments en la
gestió o els objectius aconseguits pels subjectes sotmesos a la
llei.

d) Menyscabi, obstaculitzi, pertorbi o qüestioni, de forma
manifesta o implícita, les polítiques públiques o qualsevol
actuació que legítimament hagi dut a terme un altre poder públic
en l’exercici de les seves competències.

e) Atempti contra la dignitat de la persona o inclogui
missatges discriminatoris, sexistes o de qualsevol altre tipus
contraris als principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.

f) Atempti contra el compliment del principi d’igualtat i
no-discriminació, no trametent una imatge igualitària, plural i
no estereotipada entre homes i dones, ja sigui a través
d’imatges, de símbols o del mateix ús del llenguatge.

g) Inciti, de forma directa o indirecta, a la violència o a
comportaments contraris a l’ordenament jurídic.

h) Indueixi a confusió amb símbols, idees, expressions,
dissenys o imatges utilitzats per qualsevol formació política o
organització social.

i) No s’identifiqui clarament com a tal o no inclogui la
menció expressa i la imatge corporativa del subjecte que la
difongui, promogui o contracti.

j) Tengui un caràcter enganyós, deslleial, subliminal,
encobert o d’altre tipus contrari als principis i a les disposicions
de la legislació i l’ètica publicitàries.

k) Tengui un contingut o es difongui a través d’un format,
suport o mitjà que sigui incompatible amb la dignitat de la
institució pública que la promogui.

l) Es difongui a través de mitjans o consisteixi a patrocinar
subjectes o activitats que promoguin actuacions contràries als
principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.

m) No hi concorrin exclusivament raons d’interès públic.

Article 5
Llengües de la publicitat institucional

1. La publicitat institucional ha d’aplicar la Llei 3/1986, de 29
d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears, de
manera coherent amb la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

2. Els textos de la publicitat institucional contribuiran a l’ús i al
millor coneixement de la identitat i la tradició lingüístiques de
les Illes Balears.

3. La publicitat institucional podrà portar-se a terme en altres
idiomes, quan així ho requereixi l’objecte de la publicitat
institucional.

Article 6
Contractació

1. Els contractes relatius a la publicitat institucional es regeixen
per la legislació de contractes del sector públic i la resta de
disposicions que els sigui d’aplicació, tot respectant els principis
d’igualtat, lliure concurrència, publicitat, objectivitat, eficàcia
i eficiència.

2. Per a la determinació dels mitjans de difusió a emprar a cada
campanya publicitària i per la distribució de la inversió entre
aquests, només es tindran en compte els criteris objectius,
d’abast territorial, de difusió de cada mitjà, i de cost econòmic.
En les campanyes adreçades només a un segment de la població,
es tindran en compte de manera destacada l’ús de la llengua, la
capacitat de difusió de cada mitjà o la seva adaptació al públic
objectiu de l’acció publicitària.

Una vegada decidits els suports o mitjans a utilitzar, els
contractes a què es refereix el present article no podran excloure
cap dels suports o mitjans de la mateixa tipologia d’entre els que
estiguin inclosos a la campanya publicitària, amb l’excepció
dels que ho siguin de manera expressament motivada, essent la
quantia assignada a cadascun el tant per cent que els
correspongui en funció de la seva capacitat de difusió.

Els criteris de difusió s’establiran per a cada campanya
atenent els índexs comparatius de referència que siguin
comunament acceptats pel mercat, i es prioritzaran els
gestionats per organitzacions sense finalitats lucratives.

3. El preu a pagar per part dels contractants de publicitat
inclosos a l’article 2 de la present llei en cap cas no serà
superior a la mitja de preu de mercat d’anunciants privats per a
cada suport i per a les mateixes característiques dels anuncis o
de les campanyes publicitàries.
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4. En cas que la quantia total en despesa per publicitat
institucional, entesa així com es defineix a l’article 1.2
d’aquesta llei, superi el 5% del pressupost total de
l’administració corresponent d’entre les esmentades a l’article
2 anterior, serà d’obligat compliment presentar una comunicació
justificativa i raonada sobre aquest fet a la Comissió de
Publicitat Institucional de les Illes Balears prevista a l’article 10
d’aquesta llei. 

Article 7
Subvenció dels mitjans de comunicació privats

1. Els mitjans de comunicació privats romandran subjectes a la
Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, als efectes de percepció
d’aquest tipus de suport econòmic provinent de l’erari públic
per a promoure la seva activitat.

2. Les subvencions a mitjans de comunicació seran
comunicades a la Comissió de Publicitat Institucional de les
Illes Balears prevista a l’article 10 d’aquesta llei, que rebrà la
informació de manera obligatòria per part de les institucions
previstes a l’article 2 anterior.

Article 8
Accessibilitat, igualtat d’oportunitats i respecte al medi
ambient

1. S’ha de garantir l’accés de les persones amb discapacitat als
missatges institucionals, fent possible l’accessibilitat universal
establerta a la legislació vigent en cada moment, el
reconeixement de les llengües de signes espanyoles (catalana i
castellana) i l’aplicació de qualsevol norma que reguli els
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes,
amb discapacitat auditiva i sordcegues.

2. La publicitat institucional respectarà en totes les seves
actuacions la legislació vigent quant a igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.

3. S’han d’utilitzar els formats, suports o mitjans que, en
consideració a cada activitat de comunicació concreta i sens
perjudici de la seva eficàcia, tenguin un impacte mediambiental
menor.

Article 9
Publicitat institucional durant el període electoral

1. No es pot dur a terme publicitat institucional durant el
període electoral. S’entén per període electoral el comprès entre
el dia de la publicació de la convocatòria de qualssevol
eleccions o d’un referèndum amb incidència en el territori de les
Illes Balears i el dia de la votació.

2. Queden excloses de l’apartat anterior:

a) Les campanyes institucionals previstes en la legislació
electoral i de referèndums.

b) La comunicació pública que sigui necessària per a la
salvaguarda de l’interès públic o per al desenvolupament
correcte dels serveis públics.

Article 10
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears

1. Es crea la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears, com a òrgan colAlegiat de supervisió i assessorament de
l’activitat de les institucions de les Illes Balears en matèria de
publicitat institucional.

2. La composició i el sistema d’elecció dels membres de la
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears s’ha de
determinar per reglament. Necessàriament s’hi ha de garantir la
presència del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars,
dels ajuntaments i del ColAlegi Oficial de Publicitaris i
Relacions Públiques de les Illes Balears. També n’han de
formar part persones de reconegut prestigi professional o
acadèmic, procedents de manera equitativa de cadascuna de les
Illes Balears, elegides pel Parlament de les Illes Balears per
majoria absoluta.

Les persones de reconegut prestigi a què fa referència el
paràgraf anterior no poden tenir interessos directes fruit de la
seva activitat professional relacionats amb cap empresa de
l’àmbit publicitari o amb cap mitjà de comunicació.

3. El mandat dels membres de la Comissió de Publicitat
Institucional de les Illes Balears és de tres anys comptadors des
del seu nomenament. Aquest mandat pot ser renovable, excepte
en el cas dels representants de les diferents administracions
públiques, els quals estaran subjectes a la duració del mandat de
cada institució, finalitzat el qual cessaran, i es duran a terme
nous nomenaments a l’inici del següent; fet que no impedirà la
continuïtat de la mateixa persona, si escau. 

4. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears
resta adscrita, a efectes operatius i de dotació de recursos, a la
conselleria del Govern de les Illes Balears amb competències
sobre publicitat institucional.

5. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears té
les funcions següents:

a) Presentar, almenys una vegada a l’any, l’informe anual de
l’activitat de publicitat institucional, per part del president de la
Comissió de Publicitat Institucional, davant la comissió
parlamentària corresponent del Parlament de les Illes Balears.

b) Emetre informes no vinculants sobre qualsevol qüestió
relativa a l’aplicació d’aquesta llei que li plantegin les
institucions de les Illes Balears.

c) Elaborar els estudis i informes que consideri convenients
en relació amb l’aplicació d’aquesta llei.

d) Recomanar el cessament o la rectificació de les activitats
de comunicació que s’insti a través del procediment previst en
l’apartat següent.

6. Qualsevol persona física o jurídica que acrediti un dret o
interès legítim pot solAlicitar a la Comissió de Publicitat
Institucional de les Illes Balears el cessament immediat o la
rectificació de les activitats de comunicació que vulnerin les
prohibicions establertes en aquesta llei. La solAlicitud, que s’ha
de resoldre en un termini màxim de sis dies, s’ha de tramitar
conforme al procediment contradictori que es reguli
reglamentàriament, durant el qual es pot recomanar la suspensió
de l’activitat impugnada. Si la resolució és estimatòria de la
solAlicitud, es recomanarà a la institució anunciant el cessament
de l’acció de comunicació o la rectificació en els termes que
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assenyali la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears.

7. Els subjectes sotmesos a aquesta llei han de lliurar a la
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears tota la
informació que li calgui per a l’exercici de les seves funcions.

8. Els membres de la Comissió de Publicitat Institucional de les
Illes Balears tenen dret a percebre, com a única compensació a
la seva tasca, les dietes per assistència a les reunions i altres
despeses reemborsables d’acord i dins els límits que estableix
la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 11
Informe anual de publicitat institucional

1. Per a l’elaboració de l’informe anual sobre l’activitat de
publicitat institucional, els subjectes sotmesos a aquesta llei han
de trametre a la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears, en el termini i amb el contingut que es determini per
reglament, una memòria de totes les activitats de publicitat
institucional desenvolupades durant l’any, així com les
subvencions concedides a mitjans de comunicació en el mateix
exercici pressupostari. La memòria ha d’especificar
necessàriament els mitjans de difusió emprats i la despesa
efectuada en cadascun per a cada activitat.

2. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears ha
de remetre l’informe anual al Parlament de les Illes Balears
durant el primer període de sessions, perquè sigui objecte de
debat d’acord amb el Reglament de la cambra.

Disposició transitòria única
Règim transitori dels expedients de contractació en matèria
de publicitat institucional

Els expedients de contractació en matèria de publicitat
institucional iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’hi han d’adaptar, d’acord amb la normativa que els sigui
d’aplicació.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin a aquesta llei.

Disposició final primera
Facultats de desplegament

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en l’àmbit
de la seva competència, dicti les disposicions necessàries per
desplegar i executar aquesta llei.

Disposició final segona
Reglament de la Comissió de Publicitat Institucional de les
Illes Balears

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el reglament que
determini la composició, l’organització i el funcionament de la
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 7 de desembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2010, aprovà la Llei de mediació familiar
de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

B)
LLEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR DE LES ILLES

BALEARS

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 en el si de la família per
preservar-ne l’estabilitat.

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

En aquest context 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.
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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.

Altres vies de solució de conflictes al marge dels tribunals
de justícia es van desenvolupant i incentivant internacionalment,
i van prenent protagonisme les formes alternatives de resolució
de conflicte, conegudes amb 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: 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”.

En aplicació d’aquests principis i recomanacions, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 18/2006, de 22
de novembre, de mediació familiar. Aquesta norma va optar per
la figura del contracte de mediació i per donar a la mediació
familiar un caràcter privat, no públic. La mediació familiar no
es considerava un servei públic.

Actualment es produeix una confluència entre el
desenvolupament de la institució de la mediació familiar i un
procés d’universalització dels serveis socials i, per tant, entenem
que el dels serveis socials és el marc idoni en el qual s’ha
d’encabir la institució de la mediació familiar.

En coherència amb aquest plantejament, l’activitat de
mediació familiar es desenvoluparà mitjançant la xarxa pública
de mediació, sens perjudici de les iniciatives privades que
puguin sorgir i que hauran de sotmetre la seva actuació a les
disposicions d’aquesta llei.

Per tant, les administracions públiques han de garantir
l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la mediació familiar, i
també la gratuïtat d’aquest servei en els termes que estableix la
llei.

Finalment, una altra raó que justifica la integració de la
mediació familiar en el sistema de serveis socials radica en el
fet que la resolució d’un conflicte familiar requereix, a vegades,
d’una intervenció coordinada amb altres sistemes de protecció
social.

II

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

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció
donada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la competència
exclusiva de la protecció social de la família (article 30.16).

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis del
mercat interior, no és aplicable als serveis de mediació, d’acord
amb el que disposa a l’article 2.2.i).

III

La mediació és un procediment que consisteix en la
intervenció de terceres persones imparcials i expertes que
ajuden les parts a assolir per si mateixes solucions amistoses als
seus conflictes. El mediador o la mediadora no adopta cap
decisió per si mateix, sinó que són les parts les que decideixen
i assoleixen o no acords sobre el conflicte que mantenen.

La llei opta per un àmbit d’aplicació ampli que inclou no
sols els conflictes originats en les situacions de ruptura de
parella —tant si es tracta de matrimonis com de parelles de
fet— sinó també altres circumstàncies conflictives que es poden
produir en el medi familiar. Així, poden ser objecte de la
mediació familiar els conflictes entre els progenitors i els seus
fills i filles, sempre que es tracti de matèries disponibles per les
parts d’acord amb el dret de família i susceptibles de ser
plantejades judicialment; els conflictes sorgits entre la família
biològica i la família adoptant o la família acollidora; i els
conflictes per raó d’aliments entre parents i l’atenció de
persones en situació de dependència, d’acord amb la definició
introduïda per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

L’activitat de mediació familiar es desenvoluparà mitjançant
la xarxa pública de serveis de mediació, sens perjudici de les
iniciatives privades que en aquest àmbit puguin sorgir i que han
de sotmetre la seva actuació a les previsions d’aquesta llei.

Les administracions publiques han de garantir l’accés dels
ciutadans i les ciutadanes a la mediació familiar i també la
gratuïtat dels serveis en els termes que preveu la llei.

D’altra banda, cal destacar la creació del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears, del Registre de Mediadors i del
Registre de Centres de Mediació de ColAlegis Professionals i
d’Entitats Públiques o Privades.

La creació del Registre de Mediadors i del Registre de
Centres de Mediació de ColAlegis Professionals i d’Entitats
Públiques o Privades, d’una banda, respon a la necessitat de
controlar que efectivament duen a terme la mediació les
persones que compleixen els requisits que exigeix aquesta llei,
amb la finalitat d’assegurar que els serveis es presten amb un
determinat nivell de qualitat. D’altra banda, els registres són un
instrument per tal que els ciutadans i les ciutadanes puguin
conèixer les persones que presten els serveis de mediació i
també els serveis de mediació existents.

IV

Aquesta llei s’estructura en quatre títols. El títol I estableix
unes disposicions generals relatives a l’objecte de la llei, que és
regular la mediació familiar i reconèixer el dret a la mediació
familiar i el deure de les administracions públiques de les Illes
Balears d’establir serveis de mediació familiar. També disposa
els principis que han de regir la mediació, les matèries
susceptibles de mediació, els subjectes que poden solAlicitar la
mediació familiar, i l’obligació de la conselleria competent en
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matèria de família de crear i gestionar directament o mitjançant
ens de dret públic o de dret privat, adscrits o dependents, serveis
públics gratuïts de mediació familiar per atendre les persones
derivades per l’administració de justícia.

El títol II regula el procediment de mediació familiar.
Aquest títol es divideix en quatre capítols. El capítol I regula les
causes d’incompatibilitat de les persones mediadores. En el
capítol II es regulen les obligacions dels mediadors i les
mediadores i dels subjectes de la part familiar en conflicte. En
el capítol III es recullen les normes procedimentals, en les quals
es poden destacar les fases següents: la iniciació del
procediment, la designació del mediador o la mediadora, la
reunió inicial i l’acabament. Finalment, en el capítol IV es
regulen els acords i s’assenyalen quins en són els efectes i el
contingut.

El títol III regula l’organització administrativa del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears i consta de tres capítols.
En el capítol I es regula el Servei de Mediació Familiar de les
Illes Balears, que es defineix com una entitat sense personalitat
jurídica pròpia i adscrita a la conselleria competent en matèria
de família, i que té per objecte promoure, administrar i facilitar
l’accés de la ciutadania a la mediació familiar. En el capítol II
es regulen, d’una banda, els requisits dels mediadors i les
mediadores i, de l’altra, el règim jurídic dels centres de
mediació, i s’hi fixa quin tipus d’entitat es poden constituir en
centres de mediació. En el capítol III es regulen el Registre de
Mediadors i el Registre de Centres de Mediació de ColAlegis
Professionals i d’Entitats Públiques o Privades, i es determina
que l’organització, la gestió i les funcions d’aquests registres
s’han de desplegar reglamentàriament.

El títol IV estableix el règim sancionador.

La disposició addicional única inclou un ampli ventall de
matèries que s’han de desplegar reglamentàriament.

Com que actualment ja funcionen serveis i programes
públics i privats, la disposició transitòria disposa que poden
continuar prestant els serveis durant un termini màxim de sis
mesos. Ara bé, en acabar aquest termini, s’han d’adaptar a les
disposicions de l’article 6 d’aquesta llei de la manera que
s’estableixi 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
que es publiqui la llei en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. Aquesta llei té per objecte regular la mediació familiar, les
actuacions dels mediadors i les mediadores, i el reconeixement
del dret a la mediació familiar i el deure de les administracions
públiques de les Illes Balears d’establir serveis de mediació
familiar.

2. La mediació, com a mètode de gestió pacífica de conflictes,
pretén evitar que s’obrin processos judicials, posar fi als que
s’hagin iniciat o reduir-ne l’abast, amb l’assistència de
professionals qualificats, imparcials i neutrals que facin de
mediadors o mediadores entre els subjectes per possibilitar vies
de diàleg i obtenir acords justs, duradors i estables.

Article 2 
Principis rectors

Els principis que regeixen la mediació són els següents:

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-ne en els termes que estableix aquesta
llei.

c) Neutralitat: el mediador o la mediadora ha d’ajudar a
aconseguir la conciliació dels subjectes en conflicte sense
imposar criteris propis en la presa de decisions.

d) Imparcialitat: en la seva actuació, el mediador o la
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: el mediador o la 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 personalment a les sessions de mediació; és a dir, no
es poden valer de persones que els representin o facin
d’intermediàries.

g) Flexibilitat: el procediment de mediació familiar s’ha de
desenvolupar d’una manera flexible i antiformalista, atès el seu
caràcter voluntari, a excepció dels requisits mínims que
estableix aquesta llei.

Article 3 
Àmbit d’aplicació

1. 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 o una mediadora
inscrit en el Registre de Mediadors de les Illes Balears.

2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, per poder
acollir-se a les actuacions de mediació familiar dels serveis
públics, almenys una de les persones en situació de conflicte
familiar ha d’estar empadronada a les Illes Balears.

Article 4
Matèries susceptibles de mediació

1. 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 del mediador o la mediadora.

2. En tot 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, disponibles per les parts d’acord amb
aquest dret i que siguin susceptibles de ser plantejades
judicialment.
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3. Poden ser matèria de mediació familiar:

a) Les mesures personals i patrimonials derivades de la
separació, el divorci, la nulAlitat civil del matrimoni i el
reconeixement civil d’una sentència eclesiàstica de nulAlitat o
d’una decisió pontifícia de matrimoni rat i no consumat.

b) L’execució de les mesures judicials adoptades en un
procediment de separació, divorci, nulAlitat civil del matrimoni
i reconeixement civil d’una sentència eclesiàstica de nulAlitat o
d’una decisió pontifícia de matrimoni rat i no consumat.

c) La modificació, per circumstàncies sobrevingudes, de les
mesures personals i patrimonials establertes en un conveni
regulador o en una resolució judicial ferma dictada en els
procediments esmentats en les lletres a) i b) anteriors.

d) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre
parents i els relatius a l’atenció de persones en situació de
dependència, d’acord amb la definició introduïda per la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a persones en situació de dependència.

e) Les qüestions relatives a l’exercici de la pàtria potestat, la
guarda i custòdia, el règim de visites, les pensions i els usos de
l’habitatge familiar.

f) Les qüestions relatives a l’adopció o l’acolliment.
g) Tots els conflictes entre els progenitors i els seus fills i

filles i altres familiars, sempre que es tracti de matèries
disponibles per les parts d’acord amb el dret de família i
susceptibles de ser plantejades judicialment. 

4. Queden exclosos de la mediació familiar els casos en què es
produeixi violència o maltractament sobre la parella, els fills i
les filles o sobre qualsevol membre de la unitat familiar, o
qualssevol altres actuacions que puguin ser constitutives
d’ilAlícit penal.

Article 5
Persones legitimades per intervenir en un procediment de
mediació

1. Poden solAlicitar la mediació familiar:

a) Les persones unides per vincle matrimonial.
b) Les persones que formen una parella estable.
c) Les persones no unides per vincle matrimonial i que no

constitueixen parella estable, en relació amb les qüestions que
es plantegin en l’exercici de la pàtria potestat, la guarda, la
custòdia, l’ús de l’habitatge, el règim de visites, els aliments i
altres qüestions de dret de família en relació amb els fills i les
filles comuns.

d) Les persones unides per altres vincles de parentiu quan
siguin titulars del dret d’aliments.

e) Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la
pàtria potestat, la tutela o la curatela.

f) Les famílies acollidores, les persones acollides i les
famílies biològiques.

g) Les famílies adoptants, les persones adoptades i les
famílies biològiques.

h) Els avis i les àvies, en els procediments que estableix
l’ordenament civil per tal d’afavorir les relacions entre avis i
àvies i néts i nétes.

2. Els menors d’edat si tenen prou coneixement, i en tots els
casos els majors de dotze anys poden intervenir en els
procediments de mediació que els afectin. Excepcionalment en
els casos en què existeixi contradicció d’interessos, els menors
d’edat poden participar assistits per un defensor o una
defensora.

Article 6
Creació de serveis públics de mediació familiar

1. La conselleria competent en matèria de família ha de crear i
gestionar directament o mitjançant ens de dret públic o de dret
privat, adscrits o dependents, serveis públics gratuïts de
mediació familiar. Aquests serveis s’han de desplegar
reglamentàriament.

2. La conselleria competent en matèria de família ha de
fomentar programes que duguin a terme entitats d’iniciativa
social relacionats amb la matèria, sempre que es considerin
necessaris per completar les actuacions dels serveis públics. 

3. Els consells insulars i els ajuntaments poden crear i gestionar
serveis públics de mediació, que s’han de desplegar
reglamentàriament.

4. També poden prestar serveis de mediació familiar els
colAlegis professionals i les entitats de dret privat, en els termes
que estableix aquesta llei. En aquest cas, les parts han de
subscriure un contracte.

TÍTOL II
PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ FAMILIAR

Capítol I
Disposicions generals

Article 7
Causes d’incompatibilitat

Excepte quan hi hagi acord de les persones que integren la
part familiar, no es poden dur a terme procediments de mediació
familiar en aquests casos:

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

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

c) El mediador o la mediadora no pot actuar posteriorment,
en cas de litigi, com a advocat o advocada, procurador o
procuradora o testimoni sobre les mateixes qüestions sotmeses
a la mediació familiar.

Capítol II
Obligacions de les parts

Article 8
Obligacions del mediador o la mediadora

1. Són obligacions del mediador o la mediadora:
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a) Exercir l’encàrrec de manera lleial i diligent d’acord amb
els principis que regeixen la mediació.

b) Informar prèviament les persones en conflicte sobre el
valor, els avantatges i les característiques de la mediació.

c) Informar i motivar suficientment tots els subjectes de la
part familiar per concloure els acords que posin fi al conflicte.

d) Exercir les seves obligacions atenent els interessos de la
família i l’interès superior dels fills i les filles, en particular dels
que siguin menors i dels que pateixin alguna discapacitat.

e) Exercir l’encàrrec i respondre dels danys i perjudicis que
ocasioni a la part familiar en l’execució de la mediació.

f) Elaborar els escrits que exigeixen aquesta llei i la
normativa de desplegament, si n’hi ha.

2. Totes les persones que intervenen en la mediació estan
obligades a la confidencialitat pel secret professional.

3. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior:

a) La informació que no sigui personalitzada i s’utilitzi per
a finalitats de formació, investigació o estadística, en el marc de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. 

b) La que comporti una amenaça per a la vida o la integritat
física o psíquica d’una persona. 

Article 9
Obligacions dels subjectes de la part familiar en conflicte

Són obligacions dels subjectes de la part familiar en conflicte:

a) Assistir personalment a les reunions de mediació sense
persones que els representin o facin d’intermediàries. En
situacions excepcionals que facin impossible la presència
simultània de les parts, es poden utilitzar mitjans tècnics que
facilitin la comunicació a distància, garantint els principis de la
mediació.
b) ColAlaborar i participar activament al llarg del procés de
mediació. Valorar les opcions generades en el procés amb la
finalitat d’arribar a acords.
c) Satisfer els honoraris al mediador o la mediadora familiar i
també les despeses ocasionades per la mediació, excepte quan
acudeixin a un servei gratuït de mediació pública o a un servei
privat que presti la mediació de forma gratuïta.

Capítol III
Normes procedimentals

Article 10
Iniciació del procediment

1. La mediació pot dur-se a terme:

a) Abans d’iniciar el procés judicial, quan es produeixen els
conflictes de convivència o les discrepàncies.

b) Quan el procés judicial està pendent, en qualsevol de les
instàncies i els recursos, en execució de sentència o en la
modificació de les mesures establertes per una resolució judicial
ferma, en els termes que determini la legislació processal.

2. La mediació s’inicia a petició de:

a) Les parts interessades de mutu acord.
b) D’una de les parts interessades. En aquest cas, el

mediador o la mediadora ha de citar l’altra o les altres parts
perquè expressin per escrit si accepten la mediació, en el termini
de deu dies hàbils des de la notificació. En el cas que en aquest
termini no s’hagi acceptat, la mediació no s’ha d’iniciar.

Article 11 
Sessió informativa i designació del mediador o la
mediadora

1. En la sessió informativa prèvia, les persones són assessorades
sobre el valor, els avantatges, els principis i les característiques
de la mediació. En funció d’aquest coneixement i del cas
concret, decideixen si opten o no per la mediació. 

2. En els casos de mediació prestada per un servei públic,
correspon al Servei de Mediació designar el mediador o la
mediadora que correspongui. S’ha de designar la persona a qui
correspongui per torn de repartiment, tenint en compte la
localitat on s’ha de dur a terme la mediació.

3. En cas que duguin a terme la mediació entitats de dret privat
o colAlegis professionals, els subjectes de les parts en conflicte
tenen la facultat de triar el mediador o la mediadora de comú
acord entre les persones que constin en la llista que l’entitat o el
colAlegi professional els faciliti.

En cas que no arribin a un acord sobre el mediador o la
mediadora, correspon a les entitats de dret privat o als colAlegis
professionals designar qui correspongui entre la llista de
persones inscrites en els seus registres.

4. En cas que hi hagi alguna causa d’incompatibilitat de les que
estableix l’article 7 d’aquesta llei, el mediador o la mediadora
ha de declinar la designació, tret que les parts acceptin que la
mediació continuï. Si les parts no accepten la continuació de la
mediació i la persona designada no s’absté, les parts la poden
recusar.

Article 12 
Nombre de mediadors i mediadores

1. La mediació pot dur-se a terme amb la intervenció d’un
mediador o una mediadora o de diversos, que han d’actuar de
formar coordinada, depenent de la complexitat de la temàtica o
perquè així ho decideixin les parts en conflicte.

2. Els mediadors i les mediadores poden comptar, si ho
consideren oportú, amb la colAlaboració de tècnics i tècniques
que intervenguin en qualitat de persones expertes, especialment
en les mediacions entre més de dues parts.

Article 13
Reunió inicial

Una vegada designat, el mediador o la mediadora convidarà
les parts a una reunió inicial en la qual s’han de dur a terme les
actuacions següents:

a) Les parts han d’acreditar les seves dades personals, i han
de consignar 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 han de
consignar la condició civil de matrimoni, fadrinatge, viduïtat,
separació o divorci; la circumstància de constituir parella
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estable, de fet o grup de convivència, i, si pertoca, el règim
econòmic matrimonial o de la parella.

b) El mediador o la mediadora ha de lliurar a les parts un
plec que contengui els principis pels quals es regeix la mediació
i els drets i les obligacions d’ambdues parts.

c) El mediador o la mediadora ha d’informar les parts,
verbalment i de manera comprensible, de les característiques
principals del procés de mediació i dels seus efectes.

d) El mediador o la mediadora ha d’indicar les seves dades
personals i el seu número de registre.

e) El mediador o la mediadora ha d’informar, si s’escau, del
cost econòmic del procediment de mediació.

f) El mediador o la mediadora ha de fixar, juntament amb les
parts, la planificació de les sessions que puguin ser necessàries.

Article 14
Actes de mediació familiar

1. De la reunió inicial, se n’ha d’aixecar una acta en la qual s’ha
de fer constar el lloc i la data, les persones que hi han assistit, la
matèria objecte de mediació i l’acceptació dels principis de la
mediació. L’han de signar les parts de la mediació com a prova
de conformitat amb les condicions de la mediació. Se n’ha de
lliurar una còpia a cada part.

2. El mediador o la mediadora ha d’aixecar acta de la reunió
final, que ha d’incloure el nombre de sessions que s’han duit a
terme, el lloc i les dates de les reunions, les persones que hi han
assistit i els acords totals o parcials als quals s’ha arribat, o, si
s’escau, la inexistència d’acord. Se n’ha de lliurar una còpia a
cada part.

Article 15
Durada

1. La durada del procediment de mediació familiar depèn de la
naturalesa i la conflictivitat de les qüestions que s’han de
tractar, però en cap cas no pot ser superior a tres mesos,
comptadors des del dia de la reunió inicial. El mediador o la
mediadora i les parts poden acordar, si ho consideren adequat,
prorrogar aquest termini pel temps que el mediador o la
mediadora consideri necessari en relació amb l’expectativa
d’acord existent.

2. Quan es tracti de mediacions que derivi l’administració de
justícia, la durada del procediment no pot ser superior al termini
de suspensió del procediment judicial que estableix l’article
19.4, en relació amb l’article 770.7, de la Llei d’enjudiciament
civil.

Article 16
Acabament del procediment de mediació familiar

1. L’acabament del procediment de mediació es produeix quan
les parts adopten un acord o per renúncia de qualsevol de les
parts en conflicte o del mediador o la mediadora.

El mediador o la mediadora pot considerar acabada la
mediació en cas que es produeixi algun dels supòsits següents:

a) Per manca de colAlaboració d’alguna de les parts.
b) Per incompliment de les condicions establertes.
c) Per inassistència no justificada d’alguna de les parts.
d) Quan consideri que el procediment no aconseguirà els

objectius de la mediació.

2. En cas que el resultat de la mediació hagi de produir efectes
en un procediment judicial, el mediador o la mediadora ha de
lliurar a les parts implicades un certificat en el qual han de
constar les dates d’inici i d’acabament del procediment i si s’ha
arribat o no a acords, sense especificar cap altra dada.

Capítol IV
Els acords

Article 17
Efectes

Els acords entre els subjectes de la part familiar en conflicte
produeixen els efectes que els reconegui la legislació aplicable,
segons la naturalesa de cada acord i una vegada que s’hagin
atorgat en la forma pública o privada o que s’hagin seguit els
procediments que la legislació exigeixi, i quan, a més, es
compleixin tots els requisits de validesa i eficàcia que imposi.

Article 18 
Contingut

1. Els acords que pot adoptar la part familiar en conflicte no han
d’excedir mai de les matèries enumerades en l’article 4
d’aquesta llei. Necessàriament han de tenir com a objecte el que
s’ha determinat en l’acta inicial, llevat que tots els subjectes
ampliïn de comú acord la matèria a qüestions connexes amb les
determinades prèviament.

2. Aquests acords han de ser producte de les diverses opcions
plantejades i generades en el marc del procés de la mediació.

3. En tot cas, els acords que s’adopten han de tenir com a
prioritat l’interès superior dels i les menors i de les persones
amb discapacitat.

TÍTOL III
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI

DE MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Capítol I 
El Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

Article 19 
Objecte i naturalesa

El Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears és una
entitat sense personalitat jurídica pròpia i adscrita a la
conselleria competent en matèria de família. Té per objecte
promoure, administrar i facilitar l’accés dels ciutadans i les
ciutadanes a la mediació familiar.

Article 20
Organització i funcionament

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

Article 21
Funcions

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

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 avenços 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, amb la finalitat d’inscriure els mediadors i les
mediadores en el Registre de Mediadors i d’habilitar-los per
exercir la professió.

e) Designar el mediador o la mediadora a instància dels
subjectes de les parts en conflicte quan no arribin a un acord els
familiars en conflicte, i es tracti de mediació familiar derivada
de la signatura d’un contracte entre les parts.

f) Promoure cursos i estudis destinats a la formació
especialitzada dels mediadors i les mediadores familiars, i
colAlaborar en aquests cursos i estudis.

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

h) ColAlaborar amb els poders públics elaborant estudis,
propostes i estadístiques i emetent els informes que li requereixi
el conseller o la consellera competent en matèria de família.

Capítol II
Els mediadors i les mediadores i els centres de mediació

Article 22 
Requisits dels mediadors i les mediadores

1. Poden exercir com a mediadors i mediadores les persones
llicenciades, diplomades o en possessió d’un grau universitari
en dret, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, treball social o
educació social que, amb capacitat d’actuar i sense incórrer en
cap causa d’incompatibilitat de l’article 7 d’aquesta llei,
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 o la mediadora s’ha d’inscriure en el Registre de
Mediadors del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.

Article 23 
Centres de mediació

Són centres de mediació reconeguts:

a) Els centres que creïn entitats públiques, inscrits en el
Registre de Centres de Mediació de ColAlegis Professionals i
d’Entitats Públiques i Privades i integrats per mediadors i
mediadores dependents d’una administració pública que
estiguin inscrits prèviament en el Registre de Mediadors. 
b) Els centres que creïn els colAlegis professionals, inscrits en el
Registre de Centres de Mediació de ColAlegis Professionals i

d’Entitats Públiques i Privades i integrats per colAlegiades i
colAlegiats inscrits en el Registre de Mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

Els colAlegis professionals poden tenir i gestionar un registre
propi de mediadors i mediadores, encara que totes les persones
que s’hi inscriguin ho han d’haver fet prèviament en el Registre
de Mediadors del Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears.

c) Els centres que creïn entitats privades, constituïdes
legalment i inscrites en el Registre de Centres de Mediació de
ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques i Privades i
integrats per mediadores i mediadors inscrits prèviament en el
Registre de Mediadors del Servei de Mediació Familiar de les
Illes Balears. 

Article 24 
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 dels mediadors i les

mediadores que presten serveis al seu centre, que s’han d’haver
inscrit prèviament en el Registre de Mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears, el qual s’ha d’actualitzar
periòdicament.

c) Disposar d’un llibre de registre de les persones usuàries
del centre, que ha de ser confidencial i que s’ha d’actualitzar
periòdicament.

d) Trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears una memòria anual de les activitats que hagin duit a
terme.

Capítol III 
Registre de Mediadors i Registre de Centres de Mediació

de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades

Article 25 
Adscripció

1. El Registre de Mediadors i el Registre de Centres de
Mediació de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades depenen del Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears de la conselleria competent en matèria de família.

2. L’organització, la gestió i les funcions del Registre de
Mediadors i del Registre de Centres de Mediació de ColAlegis
Professionals i d’Entitats Públiques o Privades s’han de
desplegar reglamentàriament.

3. Amb la finalitat d’informar la ciutadania, el Registre de
Mediadors ha de disposar d’una llista de les persones inscrites
i dels programes i els serveis públics en matèria de mediació
familiar.
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TÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR

Article 26 
Disposicions generals

1. Són constitutives d’infracció administrativa, en les matèries
regulades en aquesta llei, les accions o les omissions dels
distints subjectes responsables tipificades i sancionades en els
articles següents.

2. Les infraccions que estableix aquesta llei s’entenen sens
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’altre tipus en
què hagin pogut incórrer els autors.

Article 27
Tipus d’infraccions

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

Article 28
Infraccions del mediador o la mediadora

1. Són infraccions lleus del mediador o la mediadora:

a) No informar, en iniciar-se el procediment, dels aspectes
a què fa referència l’article 13 d’aquesta llei.

b) En el cas de personal adscrit a l’administració pública que
presti el servei de mediació, cobrar honoraris per la prestació
d’aquest servei.

c) No trametre la memòria d’activitats.
d) Incomplir qualsevol altre deure dels mediadors i les

mediadores que estableix aquesta llei i que no s’hagi tipificat de
greu o molt greu.

2. Són infraccions greus del mediador o la mediadora:

a) No abstenir-se de la funció mediadora en els supòsits
d’incompatibilitats que estableix aquesta llei.

b) Incomplir els deures de redactar i lliurar als subjectes de
la part familiar els escrits que preveu aquesta llei.

c) No proporcionar a les parts en conflicte la informació
prevista en aquesta llei i en el reglament que la desplegui.

3. Són infraccions molt greus del mediador o la mediadora:

a) Actuar en procediments de mediació familiar sense estar
inscrit en el Registre de Mediadors o actuar amb una suspensió
temporal.

b) Incomplir el deure de confidencialitat i de secret
professional.

c) Incomplir el deure d’imparcialitat i de neutralitat.
d) Consentir o acceptar que s’adoptin acords contraris a dret,

especialment els que siguin lesius per als interessos dels i les
menors i de les persones amb discapacitat.

e) Abandonar injustificadament la mediació.

Article 29 
Sancions al mediador o la mediadora

Les sancions que poden recaure sobre el mediador o la
mediadora són les següents: 

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una advertència
per escrit.

b) Les infraccions greus se sancionen mitjançant la
inhabilitació durant un període d’un dia fins a un any.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb la
inhabilitació durant un període d’un any i un dia fins a cinc
anys. En el cas de la infracció molt greu prevista en l’article
28.3.a) anterior es pot imposar una multa de 30.000 euros a
120.000 euros. 

Article 30 
Gradació de les sancions al mediador o la mediadora

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

a) La intencionalitat de l’infractor o la infractora.
b) La reiteració de la conducta infractora i la reincidència.
c) Els perjudicis causats i també la naturalesa de la situació

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

d) La transcendència econòmica i social dels fets i també el
nombre de persones afectades per la conducta infractora.

e) L’incompliment de les advertències i dels requeriments
que formuli el 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 o la
infractora, sempre que es produeixi abans de la resolució del
procediment sancionador.

Article 31 
Infraccions dels centres de mediació

1. Són infraccions lleus dels centres de mediació: 

a) No tenir actualitzat el llibre de registre de persones
usuàries del centre.

b) No tenir actualitzat el llibre de registre de mediadors i
mediadores del centre. 

c) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears la memòria anual. 

2. Són infraccions greus dels centres de mediació: 

a) No disposar del llibre de registre de mediadors i
mediadores del centre.

b) No disposar del llibre de registre de persones usuàries del
centre. 

3. Són infraccions molt greus dels centres de mediació: 

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

b) Dur a terme 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) Haver inscrit en el llibre de registre del centre, mediadors
i mediadores 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 i usuàries.
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Article 32
Sancions als centres de mediació

1. Per infraccions lleus es poden imposar aquestes sancions:

a) Advertència per escrit.
b) Multa de 300 euros a 6.000 euros.

2. Per infraccions greus es pot imposar una multa de 6.001 euros
a 30.000 euros. 

3. Per infraccions molt greus es pot imposar una multa de
30.001 euros a 120.000 euros. 

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 30 d’aquesta llei.

Article 33 
Prescripció

Les infraccions i les sancions que preveu 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 34 
Potestat sancionadora

La potestat sancionadora en la matèria que és l’objecte
d’aquesta llei s’ha d’exercir de conformitat amb el procediment
de la Llei 4/2009, d’11 de juliol, de serveis socials de les Illes
Balears. En tot allò que no disposi aquesta llei, s’ha de seguir el
que estableix l’esmentada Llei 30/1992, sens perjudici de les
accions civils i penals que hi pertoquin.

Disposició addicional única
Desplegament reglamentari

1. S’han de desplegar reglamentàriament totes les disposicions
relatives a: 1) la creació i la gestió dels serveis públics de
mediació familiar; 2) l’organització del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears; 3) 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; 4) la capacitació de mediadors i
mediadores i les seves obligacions administratives amb el
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears; i 5) els
requisits de creació i organització que han de complir els centres
de mediació per inscriure-s’hi.

2. També s’han de desplegar reglamentàriament totes les
disposicions necessàries per complir aquesta llei.

Disposició transitòria
Adaptació a les disposicions d’aquesta llei

Els serveis o els programes públics i privats que funcionin
en entrar en vigor aquesta llei poden continuar prestant els
serveis durant un termini màxim de sis mesos. En acabar aquest
termini, s’han d’adaptar a les disposicions que preveu l’article
6 d’aquesta llei de la manera que s’estableixi
reglamentàriament.

Disposició derogatòria 

Queden derogades la Llei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar,
i totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a
l’establert en aquesta llei.

Disposició final primera 
Potestat reglamentària

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del conseller o la consellera competent en matèria de família i
en un termini no superior a sis mesos, dicti les disposicions
necessàries per desplegar i executar aquesta llei. 

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 30 de novembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5793/10, relativa a política en matèria de
pressuposts del Govern de les Illes Balears i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller

d'Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears per
negar-se a presentar, per primera vegada en la història d'aquesta
comunitat autònoma, els pressuposts generals per al 2011 i
constata l'ocultisme que comporta aquesta actitud en el pitjor
moment de la nostra història pressupostària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de forma urgent i immediata aporti als grups
parlamentaris l'estat d'ingressos i despeses a nivell de detall de
partida pressupostària de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears i de les seves empreses públiques que estaran en vigor
l'1 de gener de 2011 després de la pròrroga pressupostària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, obligatòriament, a partir de l'1 de gener de
2011 i mentre no s'aprovin els pressuposts de l'esmentat
exercici, se solAliciti autorització prèvia al Parlament de les Illes
Balears per efectuar qualsevol modificació de crèdit entre
seccions pressupostàries, ampliació de crèdit i generació de
crèdit.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la baixa
execució de les inversions estatals a Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta que, en un
moment de greu crisi econòmica com la que patim, la nostra
comunitat autònoma sigui l'única de tot l'Estat, llevat de
Catalunya,  actualment en procés electoral i amb el Parlament
dissolt, on es prorroguen els pressuposts generals per al proper
exercici pressupostari.

6. El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar un
informe d'assessorament a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears sobre el compliment de la legalitat en el procediment
seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar la vigència
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2010 per a l'exercici 2011."

A la seu del Parlament, 7 de desembre de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5204/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat actual
del finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble. Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Josep L. Carretero i
Niembro del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Santiago
Tadeo i Florit i Carles Manera i Erbina.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5748/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a condicions que reuneix el
Museu de Menorca com a centre museístic. (BOPIB núm. 151,
de 19 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5753/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de la directora de l'IES
Pau Casesnoves d'Inca. (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5860/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
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La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5863/10,
de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les víctimes de
violència de gènere. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5857/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prestacions que deixarà de
prestar la concessionària del nou hospital de Son Espases.
(BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5859/10,
de l'Hble. Sra. Diputada  Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inauguració oficial del nou
hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5861/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat de Son Dureta a Son
Espases. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5855/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estada de familiars dels malalts
que s'han de desplaçar de les illes al nou hospital de referència.
(BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5858/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte sociosanitari a l'antic
hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5853/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a mesures per afavorir el mercat exterior a les nostres empreses.
(BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5862/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de tercera llengua.
(BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5856/10,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions per a l'hospital de
Son Dureta. (BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5854/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a viabilitat del projecte de
reforma integral de la Platja de Palma. (BOPIB núm. 152, de 26
de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de novembre de 2010, rebutjà els Punts 4 i 6 de la Moció RGE
núm. 5793/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
en matèria de pressuposts del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 152, de 26 de novembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Dia Universal de la Infància.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre de 2010, a proposta de la Presidència de la cambra,
aprovà per assentiment la declaració institucional que es
transcriu a continuació.

"Declaració institucional del Dia Universal de la Infància

El 20 de novembre de 1959, l’Assemblea General de les
Nacions Unides va votar la resolució en què es proclamava la
Declaració Universal dels Drets dels Infants. Trenta anys
després, el dia 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General
de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de
l’Infant, document marc que estableix de manera jurídicament
vinculant els drets dels infants i adolescents menors de 18 anys
en tot el món. És per això que es va establir el 20 de novembre
com a Dia Universal de la Infància.

Del conjunt de la població de les Illes Balears, 216.332 són
nins i nines, és a dir, el 19,94% de la nostra població són menors
de 18 anys i estan acollits, en conseqüència, a la Convenció
sobre els Drets dels Infants.
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El Parlament de les Illes Balears es reafirma en els principis
de la Declaració Universal dels Drets dels Infants i de la
Convenció sobre els Drets dels Infants que considera que els
menors han de ser subjectes de ple dret i objecte de protecció.

El Parlament de les Illes Balears es compromet a garantir
que els menors de les Illes Balears puguin gaudir dels drets
civils, polítics, econòmics, socials i culturals reconeguts a la
Declaració Universal dels Drets dels Infants, a la Convenció
sobre els Drets dels Infants així com als acords internacionals
ratificats per l’Estat espanyol i la resta de l’ordenament jurídic.

El Parlament de les Illes Balears treballa per garantir que els
infants rebin els serveis bàsics, salut, educació i protecció , entre
d’altres, independentment del seu origen ètnic, religió, nivell
econòmic o discapacitat.

El Parlament creu indispensable promoure mesures de
protecció contra l’explotació, la violència i l’abús dels menors
i accions que palAliïn els efectes de la crisi, l’exclusió i la
pobresa sobre els més vulnerables així com actuacions
mediambientals que els permetin desenvolupar-se en un entorn
saludable.

El Parlament de les IlLES Balears, conscient que la nostra
infància és la garantia del nostre futur, es compromet a
continuar implicant-se activament en la tasca de millora i
promoció de la població infantil i adolescent de la nostra
comunitat, i assegurar el seu ple desenvolupament físic, mental
i social i la lliure expressió de les seves opinions.

Parlament de les Illes Balears, a 30 de novembre de 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 5864/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2010, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Josep M. Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al Pla de residus
perillosos de les Illes Balears (BOPIB núm. 152, de 26 de
novembre d'enguany), atesa la solAlicitud d'ajornament
presentada pel Govern de les Illes Balears RGE núm. 5886/10.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5991/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política comercial del Govern de les Illes Balears, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 9 de desembre
de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política comercial del Govern.

Motivació de la urgència: atesa la greu crisi econòmica que
patim i la situació del comerç a les Illes Balears es fa necessari
mantenir un debat al respecte a la cambra.

Interessats a conèixer quina és i quina serà la política que en
matèria de comerç desenvolupa el Govern de les Illes Balears,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5966/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5204/10, relativa a
estat actual del finançament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5204/10,
relativa a estat actual del finançament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, la moció següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
sistema de finançament autonòmic no aconsegueix que les Illes
Balears se situïn en la mitjana de finançament per càpita
respecte de la resta de comunitats autònomes.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
model de finançament autonòmic no tan sols no cobreix les
necessitats de finançament de les competències assumides, sinó
que a més no permet reduir una part de l'endeutament de la
comunitat autònoma, en contra de les afirmacions del Govern.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta que als
pressuposts generals de l'Estat no s'hagin pressupostat les
bestretes a compte del Fons de Competitivitat per al 2011, tal
com es preveu a l'article 23 i a la disposició transitòria de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, que regula el nou sistema de
finançament de les comunitats de règim comú. Això impedeix
que la nostra comunitat autònoma se situï a la mitjana de
finançament per càpita del conjunt de comunitats de règim
comú, a més d'agreujar la situació d'insuficiència financera que
pateix Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions i negociacions
oportunes perquè els recursos que arriben pel nou sistema de
finançament cobreixin suficientment les despeses en matèria
d'educació, sanitat i serveis socials, així com les de la resta de
competències assumides. La nostra comunitat no hauria de
dependre ni del Fons de Competitivitat ni del Fons de
Suficiència per arribar a la mitjana de finançament per càpita
del conjunt de les comunitats autònomes.

5. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
del Govern de les Illes Balears respecte de l'aprovació d'un nou
règim econòmic especial (REB) en la present legislatura.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que expliqui en el Parlament el document o els
documents que li ha remès el Ministeri d'Economia i Hisenda
durant aquest any 2010 relatius a la previsió de recursos que
aportarà el sistema de finançament a la comunitat autònoma dels
Illes Balears en l'exercici 2011.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que els recursos
que arriben a Balears pel nou model de finançament aprovat
l'any 2009 són insuficients, no asseguren que Balears
aconsegueixi la mitjana de finançament per càpita i, per tant, els
resultats no es corresponen amb les promeses que sobre aquesta
matèria va fer en el seu moment el president de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 3 de desembre de 2010.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5971/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions efectuades per la Conselleria de Salut a centres de
diàlisi. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 5972/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions realitzades al centre d'Inca on han aparegut casos
d'hepatitis. (Mesa de 9 de desembre de 2010). 

RGE núm. 5973/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions imposades al centre de diàlisi d'Inca on han aparegut
els presumptes casos d'hepatitis. (Mesa de 9 de desembre de
2010). 

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Salut als
centres de diàlisi de Mallorca en els darrers cinc anys?
Presentau una relació dels centres objecte d'inspecció.

Quines sancions s'han derivat d'aquestes inspeccions?

Palma, a 2 de desembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions s'han realitzat en els darrers cinc anys
per la Conselleria de Salut al centre de diàlisi d'Inca en el qual
han aparegut els presumptes casos de contagi a pacients
d'hepatitis?

Palma, a 2 de desembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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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 al Govern de les Illes balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines sancions s'han imposat en els darrers cinc anys al
centre de diàlisi d'Inca en el qual han aparegut els presumptes
casos de contagi a pacients d'hepatitis?

Palma, a 2 de desembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6006/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís
Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a proposta d'ordenació del Port de Ciutadella. (Mesa
de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6007/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a unitats elèctriques entre Palma i Inca. (Mesa de 9 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6008/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
començament de curs de formació professional. (Mesa de 9 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6009/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructura del gasoducte a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 9 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6010/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport escolar
a batxillerat. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6011/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicacions de les auditories efectuades als ens instrumentals
del Govern de 2009. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6012/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
aqüífers de Santa Gertrudis a Eivissa. (Mesa de 9 de desembre
de 2010).

RGE núm. 6013/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a places d'aparcament a Alaior. (Mesa de 9 de desembre de
2010).

RGE núm. 6014/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització d'aeroports. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6015/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6016/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb els efectes de la vaga de controladors. (Mesa de 9
de desembre de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, en quin estat es
troba la proposta d'ordenació del Port de Ciutadella?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep Lluís Carretero i Niembro.

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.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears de posar en
marxa les noves unitats elèctriques entre Palma i Inca?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller d'Educació i Cultura el
començament de curs de l'alumnat de formació professional?
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Palma, a 7 de desembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la
infraestructura del gasoducte a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què té previst fer la conselleria davant la injustícia que el
transport escolar per a batxillerat no estigui cobert per
l'administració educativa?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
indicacions que sobre el compliment de la normativa han
realitzat els auditors en les auditories de l'any 2009 efectuades
als ens instrumentals?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

En quin estat de neteja es troben els aqüífers afectats pel
vessament d'hidrocarburs a la zona de Santa Gertrudis a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha fet la Conselleria de Salut alguna previsió per tal de
compensar les 50 places d'aparcament que es perdran a Alaior
amb la construcció del centre de salut atès que la parcelAla que
albergarà el centre es va cedir amb aquesta condició?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears l'anunci
fet pel president del Govern central sobre la privatització
d'alguns aeroports de l'Estat?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Com valora el Molt Hble. Sr. President del Govern que en
el passar mes de novembre, a les Illes Balears, a més de batre el
rècord històric d'aturats, s'hagi donat el major augment d'atur
enregistrat i de pèrdua mitjana d'afiliats a la Seguretat Social de
tot l'Estat?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els greus perjudicis que ha suposat la vaga de
controladors aeris per als ciutadans de les Illes Balears, quines
actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears al
respecte?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5974/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a definició dels usos de l'antic hospital de Son Dureta,
a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 9 de desembre
de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que ja s'ha posat en funcionament el nou Hospital de
Son Dureta a Son Espases, es fa del tot necessari i urgent definir
els usos que es volen donar a l'antic edifici de Son Dureta.

Atès que ja ha començat el trasllat al nou Hospital de
referència situat a Son Espases i previsiblement el pròxim 20 de
desembre es completarà, amb la qual cosa quedarà l'actual
Hospital de Son Dureta sense cap activitat.

Atès que el conjunt d'edificis de l'Hospital Son Dureta suma
un total de més de 70.000 metres quadrats, alguns dels quals son
aprofitables i d'altres estan ja obsolets.

Atès que l'augment de l'esperança de vida i l'augment de la
supervivència dels malalts crònics, entre d'altres factors, fan que
augmenti la demanda de llits sociosanitaris.

Atès que tots els grups polítics amb representació
parlamentària, així com els sindicats, les associacions de malalts
i d'altres entitats han manifestat que seria positiu crear un centre
sociosanitari a la ubicació de l'actual Hospital de Son Dureta.

Atès que el mateix conseller de Salut ha manifestat la
necessitat d'arribar a un consens per decidir el futur de les
esmentades instalAlacions.

Atès que fins ara el Govern no ha realitzat un pla de usos, i
des del Partit Popular pensam que és hora ja d'avançar i prendre
decisions per evitar problemes posteriors.

El Grup Parlamentari Popular presenta la proposta d'acord
següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un grup de feina per definir els usos de l'actual
Hospital Universitari de Son Dureta, en el qual estiguin
representats tots els grups polítics amb representació
parlamentària i les institucions implicades.

Palma, a 2 de desembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5975/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Arxiu de la Corona d'Aragó, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5985/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a nou model aeroportuari, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de desembre
de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Exposició de motius

L'Arxiu de la Corona d'Aragó és un dels fons documentals
més importants de la història medieval de les terres i
institucions que integraven l'antiga Corona d'Aragó.

La seva gestió recent no ha estat exempta d'entrebancs, ja
que el Patronat que l'havia de gestionar, tot i estar constituït,
encara no s'ha reunit mai formalment. És urgent, per tant,
establir les fórmules de gestió que han de regir sobre els fons
que integren l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i donar la
participació adequada, i ponderada, a les diferents comunitats
autònomes que integren aquest patronat, i al Ministeri de
Cultura com a titular dels béns que l'integren.

Sense cap dubte, la recent sentència del TC sobre l'Estatut
d'Autonomia, en referència concreta a la possible integració
d'aquests fons en el sistema arxivístic de Catalunya, ha suposat
un punt d'inflexió que cal abordar des de l'acord institucional.

En aquest sentit, el Grup Popular creu que és hora de
desembossar aquesta qüestió i de dissenyar la fórmula que ha de
gestionar, sense lesionar els drets de cap administració, els fons
d'aquest arxiu, tot donant la participació i arribant als acords
pertinents entre les parts.

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma que els fons que
integren l'Arxiu de la Corona d'Aragó són de gran importància
per a la historia de les comunitats autònomes d'Aragó,
Catalunya, Illes Balears i València, i que formen un tot
indivisible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Espanyol a
reunir el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó a l'efecte
d'establir el funcionament, l'organització i la gestió dels fons
integrats en aquest arxiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions que constitueixen el Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó a mantenir la unitat dels fons que integren
l'arxiu i a adoptar les fórmules que permetin una gestió
colAlegiada, transparent i compartida per a totes les comunitats
autònomes i el Ministeri de Cultura, sense alterar l'status quo
que hi havia establert abans de la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya.

Palma, a 30 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Vist que els dies 3 i 4 de desembre de 2010 es varen produir
uns greus comportaments consistents en l'abandonament de les
seves responsabilitats per part dels controladors aeris, cosa que
va provocar el tancament de l'espai aeroportuari espanyol. Uns
fets, aquests, que no només són rebutjables pels enormes
perjudicis causats a totes les persones, físiques i jurídiques, que
directament es varen veure afectades, sinó que són encara més
rebutjables per la nefasta imatge que sobre l'Estat espanyol en
general i sobre les Illes Balears en particular difonen.

Vist que per a un territori insular els aeroports no només són
importants, com passa al continent, sinó que són vitals, ja que
no hi ha alternatives de mobilitat reals i modernes enfront de
l'avió.

Vist que el model aeroportuari espanyol es troba ancorat en
un centralisme que provoca un monopoli per part d'AENA que,
entre d'altres causes, genera efectes colAlaterals com aquest
poder totalment sobredimensionat dels controladors de
boicotejar serveis públics avui en dia de primera necessitat.

Vist que la solució perquè no es tornin a produir mai més
situacions com les viscudes a principis de desembre de 2010
passen per un canvi del model aeroportuari. Un canvi que passa
per la introducció de la lliure competència entre els aeroports i,
en conseqüència, per la seva gestió singularitzada acostant el
poder de decisió sobre els aeroports al territori al qual està
vinculada la infraestructura pública.

En virtut de tot això es proposen els següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el comportament
dels controladors aeris que varen provocar el tancament de
l'espai aeroportuari espanyol els dies 3 i 4 de desembre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar totes les mesures de caire jurídic perquè
la greu irresponsabilitat comesa pels controladors no quedi
impune.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a no privatitzar els aeroports de les Illes Balears i a, en una
primera fase, aprovar la seva cogestió donant-hi entrada amb un
paper codecisori al Govern de les Illes Balears i als consells
insulars.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aprovar un model de gestió aeroportuari presidit per la lliure
competència entre aeroports i per la gestió singularitzada de
cada aeroport des de cada comunitat autònoma.

Palma, 7 de desembre de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu suplent:
Maria Antònia Sureda i Martí.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

de llei RGE núm. 5871/10, per la qual es deroga la Llei 9/10,
de 27 de juliol, amb la finalitat de protegir la zona de Son Bosc
a l'Albufera de Mallorca. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5947/10, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra, acorda d'aplicar a la proposició
de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 153, de 3 de
desembre d'enguany, el procediment de tramitació d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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