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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 d'abril del 2008, s'aprovà la Llei de creació i regulació
de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'abril del 2008
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
LLEI DE CREACIÓ I REGULACIÓ DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la seva
redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, ha suposat
una passa més respecte de la necessitat d’avançar en una major
autonomia financera i corresponsabilitat fiscal des de la vessant
organitzativa.
En efecte, l’autonomia financera en l’àmbit dels ingressos
es projecta, no només des del punt de vista d’una major
capacitat normativa i de gestió en matèria tributària, sinó també
en la necessitat d’articular els instruments i mitjans necessaris
que permetin millorar el seu funcionament i establir una
estructura organitzativa àgil, flexible i de qualitat, que pugui
donar resposta de manera eficaç i immediata a les necessitats
dels ciutadans per estimular el compliment fiscal voluntari, en
general, i que faci efectius els drets i les garanties dels obligats
tributaris, en particular.
D’acord amb això, la norma institucional bàsica de la
comunitat autònoma de les Illes Balears preveu, en l’article 133,
la creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com a un
ens de naturalesa estatutària al qual correspondrà la gestió, la
recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com, per delegació
de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment, delegació que es
pot fer extensiva, fins i tot, a la resta de tributs estatals recaptats
per l’Estat en l’àmbit territorial de les Illes Balears, per mitjà
d’un conveni de colAlaboració entre l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de les Illes
Balears. Així mateix, l’Agència Tributària de les Illes Balears
exercirà funcions de recaptació i, si escau, de gestió, inspecció
i liquidació dels recursos d’altres administracions públiques
que, en virtut de llei, conveni, delegació de competències o
encomana de gestió, s’atribueixin a la comunitat autònoma. En
particular, l’Agència Tributària continuarà exercint aquestes
funcions en l’àmbit tributari i de recaptació propi de les entitats
locals, amb la finalitat de colAlaborar amb aquestes entitats en la
millor gestió dels seus recursos econòmics.

Aquesta llei dóna compliment a aquesta disposició
estatutària amb la creació d’un ens públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena potestat de funcionament, actuació i
autoorganització per exercir les funcions que li corresponen.
Amb la creació de l’Agència Tributària es pretén establir un
criteri unitari de gestió en matèria tributària fonamentat en els
principis d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb
especial atenció al servei a la ciutadania, a la implantació de les
noves tecnologies en l’àmbit tributari, a la lluita contra el frau
fiscal i a la potenciació de la colAlaboració amb les altres
administracions públiques i, en particular, amb l’Administració
tributària estatal. Per a això l’Agència ha de tenir un major
nivell d’autonomia i flexibilitat, de manera que ha de comptar
amb uns recursos i serveis generals propis i especialitzats per
raó de la matèria, especialment pel que fa al personal i a la
gestió economicofinancera, com també amb uns mitjans
econòmics suficients per poder oferir un servei de qualitat,
evitant els obstacles burocràtics que puguin entorpir l’exercici
de les seves funcions.
No obstant això, també és necessari establir mecanismes de
seguiment i de control de l’eficàcia i l’eficiència de l’Agència
respecte del compliment dels seus objectius. En aquest sentit, es
preveu l’elaboració d’un pla anual d’actuació, que ha de
contenir la previsió dels resultats que es pretenen obtenir, i que
serà objecte d’un seguiment continuat i d’informe al Parlament
de les Illes Balears.
II
La llei s’estructura en sis capítols, nou disposicions
addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i cinc disposicions finals.
El capítol I conté les disposicions generals, i regula la
naturalesa, els principis d’organització i actuació, les funcions
i el règim jurídic de l’Agència Tributària. En aquest capítol es
fa esment exprés a la necessitat d’habilitar els mecanismes
adequats per a una atenció efectiva i de qualitat als ciutadans,
així com a l’aprovació de la Carta de drets dels contribuents.
El capítol II tracta sobre els aspectes relacionats amb
l’organització i l’estructura de l’Agència Tributària. La secció
primera regula els òrgans de govern -Presidència i Consell
General-, els òrgans executius -Direcció i Consell de Direcció-,
i la Comissió Assessora de l’Agència Tributària, com a òrgan
consultiu i de participació. La secció segona preveu l’estructura
de l’Agència en departaments i àrees funcionals, així com
l’adscripció de les recaptacions de zona. El desplegament i la
determinació de les funcions corresponents es farà mitjançant
ordre de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda.
El capítol III regula el règim de recursos humans, i estableix
la dependència orgànica i funcional del personal que ha
d’integrar els diferents òrgans i unitats de l’Agència. En aquesta
matèria es pretén que l’Agència disposi d’un personal propi i
especialitzat, i correspon als òrgans de l’Agència l’elaboració de
la relació de llocs de feina, l’aprovació de l’oferta pública
d’ocupació, així com dur a terme els processos de selecció i
provisió. Un element essencial en aquest camp és la formació
contínua del personal, i es preveu l’elaboració d’un pla anual de
formació i perfeccionament.

BOPIB núm. 37 - 18 d'abril del 2008
El capítol IV regula el règim de contractació i
responsabilitat patrimonial, que es regeix per la normativa
administrativa general aplicable en aquestes matèries amb
l’única especificitat de determinar la competència del director
o la directora de l’Agència.
El capítol V està dedicat als aspectes de patrimoni, recursos
econòmics i gestió economicofinancera.
En aquest sentit i pel que fa, en primer lloc, als recursos
econòmics, l’Agència Tributària s’ha de nodrir principalment
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma, sense
perjudici que es prevegin també altres possibles fonts de
finançament.
Un altre aspecte que s’ha de destacar en aquest capítol V és
el relatiu a la gestió economicofinancera i al control de
l’Agència. Així, amb la finalitat d’assolir una major flexibilitat
i agilitat de funcionament, s’estableix un sistema de control
financer permanent per part de la Intervenció General d’acord
amb el pla anual que aprovi el conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda. Així mateix, es preveu un
òrgan intern específic de control, la inspecció de serveis de
l’Agència, al qual li correspon el control ordinari de la gestió i
el compliment del programa anual d’actuació de l’Agència.
El capítol VI es divideix en dues seccions referides, d’una
banda, a les relacions interadministratives, amb especial atenció
a la necessitat d’establir instruments de colAlaboració amb altres
administracions públiques -en particular amb les entitats locals
i amb l’Administració tributària estatal-, i, de l’altra, a les
relacions amb el Parlament de les Illes Balears, al qual s’ha
d’informar anualment de les actuacions desenvolupades per
l’Agència Tributària i dels resultats obtinguts.
De la part final del text cal destacar la creació de nous
cossos especialitzats en matèria tributària, així com el règim
d’adscripció i d’integració del personal en l’Agència Tributària.
Així mateix es preveu un règim transitori pel que fa als
procediments en tramitació, a les funcions corresponents a les
matèries de personal, economicofinancera i d’assessorament
jurídic, i a la representació del personal de l’Agència.
Per acabar, les disposicions finals recullen la modificació de
les normes legals vigents en matèria de gestió recaptadora i de
finances amb la finalitat d’adaptar-les a les previsions
contingudes en aquesta llei, com també l’assumpció de les
funcions corresponents a la persona titular de la Direcció
General de Tributs i Recaptació per la nova direcció de
l’Agència.
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Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Creació i naturalesa
1. D’acord amb el que estableix l’article 133 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, es crea l’Agència Tributària
de les Illes Balears, que constitueix l’Administració tributària de
les Illes Balears.
2. L’Agència Tributària es configura com a un ens públic de
caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar per organitzar i exercir, en nom i per compte
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les funcions que
s’estableixen en l’article 2 d’aquesta llei.
3. L’Agència Tributària té autonomia funcional, financera i de
gestió, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
conselleria competent en matèria d’hisenda pel que fa a la
fixació de les directrius i l’exercici de la tutela i del control
d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.
4. L’Agència Tributària té un règim jurídic propi, i es regeix per
aquesta llei i per la normativa reglamentària que la desplegui.
Supletòriament, són aplicables les disposicions generals
reguladores de les entitats autònomes que integren el sector
públic de la comunitat autònoma i la corresponent normativa
economicofinancera.
Article 2
Funcions de l’Agència Tributària
Corresponen als òrgans de l’Agència Tributària les funcions
següents:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs
propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin
correspondre a altres òrgans o entitats de la comunitat
autònoma, en els termes que preveuen els apartats 1 i 2 de
l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives.
b) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació
de l’Estat, els tributs estatals cedits totalment a la comunitat
autònoma.
c) Assumir, per delegació o encomana, la gestió, la
recaptació, la liquidació i la inspecció de la resta de tributs de
l’Estat recaptats a les Illes Balears i formar part dels òrgans de
colAlaboració que es puguin establir, d’acord amb el que preveu
l’article 133.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
d) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs
que es puguin establir sobre els tributs estatals.
e) Exercir la potestat sancionadora respecte dels tributs i
recàrrecs l’aplicació dels quals correspongui a l’Agència o a
qualsevol altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
f) Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants
de l’Administració de la comunitat autònoma i de les seves
entitats autònomes, com també dels recursos del Servei de Salut
de les Illes Balears i de la resta d’organismes o entitats de dret
públic dependents de la comunitat autònoma que siguin
exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei o
quan així s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i
l’Agència Tributària, en els termes que preveu l’apartat 3 de
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l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives.
g) Exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió,
inspecció i liquidació dels recursos titularitat d’altres
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, siguin
atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
h) La revisió en via administrativa dels actes i les actuacions
d’aplicació dels tributs, d’exercici de la potestat sancionadora
en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels
altres ingressos de dret públic de la comunitat autònoma, quan
es tracti d’actes i actuacions dictats o duts a terme pels òrgans
i les unitats de l’Agència Tributària, excepte les reclamacions
economicoadministratives, la revisió d’actes nuls de ple dret i
la declaració de lesivitat d’actes anulAlables.
i) La colAlaboració i la coordinació amb les altres
administracions tributàries.
j) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei,
conveni, delegació de competències o encomana de gestió.

3. Els crèdits a favor de la comunitat autònoma que es derivin
de la gestió dels recursos que aquesta llei atribueix a l’Agència
Tributària, formen part de la hisenda autonòmica i, en
conseqüència, els drets de cobrament corresponents s’han de
consignar en els capítols que pertoquin de l’estat d’ingressos
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Article 3
Principis generals d’organització i actuació de l’Agència
Tributària i relacions amb la conselleria competent en
matèria d’hisenda

2. En aquest sentit, correspon a l’Agència aprovar una carta de
drets dels contribuents, que ha de contenir d’una manera
sistematitzada les prestacions que posa a disposició dels
contribuents i els compromisos de qualitat en la seva actuació.

1. L’organització i l’activitat de l’Agència Tributària es
fonamenten en els principis i les regles següents:

Article 5
Règim jurídic de l’Agència Tributària

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia, igualtat i generalitat en
l’aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties
dels ciutadans.
b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació,
per a la qual cosa ha de comptar amb el suport de la
infraestructura tecnològica que garanteixi la seguretat i la
confidencialitat de les dades.
e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les
tasques d’assistència als contribuents, per reduir la pressió fiscal
indirecta i per facilitar el compliment voluntari de les
obligacions tributàries.
f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions
tributàries.
g) ColAlaboració social i institucional amb els colAlegis
professionals, altres corporacions de dret públic i associacions
professionals de l’àmbit tributari a fi de facilitar al màxim als
contribuents el compliment de les obligacions tributàries.
h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn
econòmic i social, amb especial atenció a les noves necessitats
dels ciutadans.
i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius
en els seus àmbits d’activitat.
j) Especialització i qualificació del personal al servei de
l’Agència.

1. Els actes dictats pels òrgans i les unitats administratives de
l’Agència Tributària en l’exercici de les seves funcions són
actes administratius.

2. Les relacions entre l’Agència Tributària i la conselleria
competent en matèria d’hisenda s’articulen per mitjà d’un
programa anual d’actuació, que ha d’incloure la definició dels
objectius que s’han d’assolir, tant en l’àmbit tributari com en
l’atenció ciutadana, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir
a partir de la gestió duta a terme i els instruments de seguiment,
control i avaluació a què ha de sotmetre l’Agència la seva
activitat.

4. La recaptació dels ingressos tributaris i dels altres recursos de
dret públic de la hisenda de la comunitat autònoma derivada de
l’activitat de l’Agència Tributària forma part de la Tresoreria de
la comunitat autònoma.
Article 4
Atenció als contribuents
1. L’Agència Tributària ha de disposar dels mecanismes i
instruments necessaris per poder atendre adequadament els
contribuents i perquè aquests puguin exercir els seus drets.

2. Les funcions d’aplicació dels tributs, la potestat sancionadora
tributària i la recaptació d’altres ingressos de dret públic
atribuïdes a l’Agència Tributària es regeixen per la Llei general
tributària i la normativa de desplegament, les normes dictades
per la comunitat autònoma en exercici de la seva competència
en matèria tributària, de recaptació i de finances i, en la mesura
que pertoqui, les disposicions en matèria de procediment
administratiu aplicables en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. L’Agència Tributària, pel que fa a la resta de funcions que
impliquen exercir potestats públiques, es regeix per la normativa
reguladora del procediment administratiu en l’àmbit de la
comunitat autònoma.
4. Els actes que dictin els òrgans i les unitats administratives de
l’Agència Tributària en l’exercici de la potestat tributària i
r e c a p t a d o r a s ó n s u s c e p t i b l e s d e r e c l a ma c i ó
economicoadministrativa davant els òrgans
economicoadministratius que siguin competents d’acord amb
les previsions de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la
legislació de finances de la comunitat autònoma, sense perjudici
de la interposició prèvia i potestativa del recurs de reposició en
els termes que estableix la Llei general tributària i les normes de
desplegament.
5. La resta d’actes dictats pels òrgans i les unitats
administratives de l’Agència Tributària, susceptibles
d’impugnació, exhaureixen la via administrativa i es pot
interposar recurs contenciós administratiu, sense perjudici del
recurs potestatiu de reposició previ.
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6. La declaració de nulAlitat de ple dret en via administrativa i la
declaració de lesivitat dels actes de naturalesa tributària
correspon al conseller o a la consellera competent en matèria
d’hisenda i s’ha d’efectuar d’acord amb els motius, els terminis
i la tramitació establerts en la normativa tributària.
Capítol II
Organització i estructura de l’Agència Tributària
Secció 1a
Òrgans de govern, executius i de participació
Article 6
Òrgans de l’Agència Tributària
L’Agència Tributària s’estructura en els òrgans següents:
a) Òrgans de govern: la Presidència i el Consell General.
b) Òrgans executius: la Direcció i el Consell de Direcció.
c) Òrgan consultiu i de participació: la Comissió Assessora
de l’Agència Tributària.
Article 7
La Presidència
1. La Presidència de l’Agència Tributària correspon al conseller
o a la consellera competent en matèria d’hisenda.
2. Correspon al president o a la presidenta:
a) Exercir la representació institucional.
b) Signar els convenis amb altres entitats públiques o
privades en les matèries que siguin competència de l’Agència.
c) Convocar i resoldre els procediments de selecció i
provisió del personal de l’Agència Tributària.
d) Nomenar i cessar el personal directiu.
e) Exercir les funcions que la normativa autonòmica de
funció pública encomana al conseller o a la consellera
competent en matèria de funció pública, en atenció a la
dependència orgànica del personal de l’Agència Tributària, amb
excepció de les funcions que per la seva pròpia naturalesa
corresponguin a l’esmentat càrrec.
f) Trametre al Parlament l’informe a què es refereix l’article
26 d’aquesta llei.
3. Les funcions del president o la presidenta es poden delegar en
el director o la directora de l’Agència pel que fa a l’exercici
ordinari de la representació institucional a què es refereix la
lletra a) de l’apartat 2 anterior.
Article 8
El Consell General
1. El Consell General és l’òrgan superior de govern de
l’Agència Tributària, al qual correspon establir les directrius
d’actuació, d’acord amb les emanades del conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda.
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2. El Consell General està format per:
a) El president o la presidenta de l’Agència.
b) El director o la directora de l’Agència.
c) El secretari o la secretària general de la conselleria
competent en matèria d’hisenda
d) La persona titular de la direcció general competent en
matèria de pressuposts.
e) La persona titular de la direcció general competent en
matèria de tresoreria.
f) La persona titular de la direcció general competent en
matèria de funció pública.
g) L’interventor o la interventora general.
h) El director o la directora de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
i) Un vocal nomenat pel president o la presidenta, d’entre el
seu personal, que exercirà la funció de secretari o secretària del
Consell General amb veu i sense vot.
3. El Consell General té les funcions següents:
a) Exercir la direcció superior de l’Agència Tributària i el
seguiment, la supervisió i el control superiors de la seva
actuació.
b) Aprovar el programa anual d’actuació de l’Agència
Tributària que s’ha de presentar al conseller o a la consellera
competent en matèria d’hisenda per a la seva ratificació.
c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència
Tributària.
d) Deliberar sobre les línies generals de planificació i
actuació en matèria de recursos humans.
e) Aprovar la relació de llocs de feina de l’Agència
Tributària i, si n’és el cas, determinar el nombre i les funcions
del personal directiu de caràcter laboral a què fa referència
l’article 17 d’aquesta llei.
f) Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Agència
Tributària així com determinar els criteris de selecció del
personal.
g) Acceptar les delegacions de competències o encomanes
de funcions d’altres administracions públiques i les seves
entitats dependents a favor de l’Agència Tributària i, en general,
autoritzar tots els convenis que hagi de subscriure l’Agència.
h) Autoritzar les adquisicions i les alienacions o els
gravàmens de béns i drets que integrin el patrimoni de
l’Agència Tributària quan es facin a títol onerós i l’import
excedeixi de 150.000,00 euros, com també autoritzar totes les
cessions gratuïtes de béns i drets i les cessions d’ús a títol
gratuït a favor de terceres persones.
i) Aprovar l’informe del funcionament i de les actuacions de
l’Agència Tributària a què es refereix l’article 26 d’aquesta llei.
j) Conèixer els projectes normatius i emetre’n informe quan
afectin els procediments tributaris i, en general, les
competències i funcions de l’Agència Tributària.
k) Aprovar els comptes anuals de l’Agència.
l) Aprovar la Carta de drets dels contribuents a què es
refereix l’article 4.2 d’aquesta llei.
m) Resoldre els procediments disciplinaris en cas de sanció
de separació del servei o acomiadament, amb els informes i
dictàmens previs que siguin preceptius.
n) Qualsevol altra que, si s’escau, li atribueixin les
disposicions vigents.

1042

BOPIB núm. 37 - 18 d'abril del 2008

4. Les funcions del Consell General no són susceptibles de
delegació, excepte l’elaboració de l’informe a què es refereix la
lletra j) de l’apartat 3 d’aquest article, que es pot delegar en el
director o la directora de l’Agència Tributària.
5. El Consell General pot establir el propi reglament intern de
funcionament. Supletòriament, s’han d’aplicar les normes
generals sobre el funcionament dels òrgans colAlegiats de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 9
La Direcció
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària és
assimilat al de director o directora general i és nomenat i separat
lliurement pel Govern, a proposta del conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda, atenent criteris de competència
professional i experiència per a l’exercici del càrrec.

b) Elaborar l’informe del funcionament i de les actuacions
de l’Agència Tributària a què es refereix l’article 26 d’aquesta
llei i elevar-lo al Consell General per aprovar-lo.
c) Efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en el
programa anual d’actuació, sense perjudici de les competències
del director o la directora de l’Agència pel que fa a la seva
execució.
d) Proposar els programes de contractació i d’inversions.
e) Executar els acords del Consell General, excepte els que
corresponen al director o a la directora.
f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que
determini el president o la presidenta, el Consell General o el
director o la directora.
g) Qualsevol altra que, si s’escau, li atribueixin les
disposicions vigents, com també les que li pugui delegar el
director o la directora de l’Agència.
Article 11
La Comissió Assessora de l’Agència Tributària

2. Correspon al director o a la directora:
a) Exercir la direcció i la representació ordinària de
l’Agència Tributària.
b) Donar les instruccions oportunes sobre tots els aspectes
relacionats amb l’organització i el funcionament efectiu de
l’Agència Tributària.
c) Elaborar l’avantprojecte de pressuposts de l’Agència i
sotmetre’l al Consell General.
d) Executar el programa anual d’actuació de l’Agència
Tributària.
e) Exercir el comandament del personal i, en general, les
funcions que la normativa autonòmica de funció pública
encomana als òrgans superiors i directius en aquesta matèria, en
relació amb la dependència funcional del personal de l’Agència
Tributària.
f) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència
Tributària.
g) Autoritzar i disposar despeses amb càrrec als crèdits
pressupostaris de l’Agència Tributària.
h) Reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments.
i) Formular els comptes anuals de l’Agència.
j) Assumir les facultats que no estiguin atribuïdes
expressament a un altre òrgan i les que, si s’escau, li atribueixin
les disposicions vigents.
Article 10
El Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és presidit pel director o la directora
de l’Agència i és integrat pels responsables dels òrgans i les
unitats administratives que es determinin per acord del Consell
General. Hi actua com a secretari o secretària el membre del
Consell de Direcció o el funcionari o la funcionària que
determini el director o la directora, si bé, en aquest darrer cas,
sense dret a vot.

1. La Comissió Assessora de l’Agència Tributària és l’òrgan
consultiu i de participació en l’activitat de l’Agència Tributària,
amb la finalitat d’establir un sistema permanent de colAlaboració
entre l’Agència i les institucions, entitats o organitzacions
representatives de sectors o interessos socials, empresarials o
professionals. En particular, aquesta comissió ha de tractar,
entre d’altres, els aspectes següents, sobre els quals pot fer les
recomanacions que consideri adequades:
a) Adopció de les mesures per promoure i millorar l’atenció
i la informació als ciutadans en matèria tributària.
b) Adaptació dels procediments d’aplicació dels tributs per
facilitar i simplificar el compliment de les obligacions
tributàries per part dels contribuents o els seus representants.
c) Utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics per al compliment de les obligacions tributàries.
2. La Comissió Assessora està presidida pel president o la
presidenta de l’Agència i el seu nombre de membres no pot
excedir de vint. Entre els membres de la Comissió Assessora hi
ha d’haver representants dels consells insulars i dels
ajuntaments de les Illes Balears, com també representants
elegits entre els colAlegis professionals, les institucions
acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials, i, si
n’és el cas, altres persones de reconegut prestigi. Actua com a
secretari o secretària de la Comissió el secretari o la secretària
del Consell de Direcció de l’Agència.
3. L’organització, la composició i el funcionament de la
Comissió s’han de desplegar reglamentàriament.
Secció 2a
Estructura organitzativa i funcional
Article 12
Estructura de l’Agència Tributària

2. Les funcions del Consell de Direcció són:
a) Elaborar l’avantprojecte del programa anual d’actuació i
elevar-lo al Consell General per aprovar-lo.

1. L’Agència Tributària s’estructura en departaments i en àrees
funcionals, per raó de la matèria, com també en serveis centrals
i territorials, per raó del territori, a l’efecte de la desconcentració
de les funcions que ho requereixin. Així mateix, s’adscriuen a
l’Agència Tributària les recaptacions de zona, en els termes que
estableixen els articles 8 a 11 de la Llei 10/2003, de 22 de
desembre, de mesures tributàries i administratives i la resta de
normativa aplicable.
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2. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria
d’hisenda, per mitjà d’una ordre, desplegar l’estructura orgànica
de l’Agència Tributària i determinar les funcions dels
corresponents òrgans i unitats administratives.
Article 13
Representació i defensa en judici
1. La representació i la defensa en judici de l’Agència Tributària
corresponen als advocats de la comunitat autònoma, sota la
coordinació de la Direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la representació
i la defensa de l’Agència Tributària també poden correspondre
a funcionaris llicenciats en dret o a advocats colAlegiats
designats per a casos o àmbits concrets, particularment pel que
fa a la defensa dels drets de l’Agència en els procediments
d’execució, ja siguin singulars o universals, judicials o no
judicials. En aquests casos serà necessària l’habilitació prèvia
del president o la presidenta de l’Agència Tributària, amb
l’informe previ de la Direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma.
Capítol III
Règim del personal
Article 14
Personal de l’Agència Tributària
1. L’Agència Tributària ha de disposar del personal funcionari
i laboral que calgui per al compliment de les seves funcions.
Els llocs de feina que comportin l’exercici de funcions que
impliquin l’exercici de potestats públiques es reserven a
personal funcionari.
2. Al personal funcionari i laboral al servei de l’Agència
Tributària de les Illes Balears li és aplicable la normativa
autonòmica en matèria de funció pública i el seu règim
d’incompatibilitats, amb les especificitats derivades de
l’organització pròpia de l’Agencia Tributària. A aquest efecte,
les referències que aquesta normativa fa als òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’han d’entendre fetes als òrgans competents de l’Agència
Tributària que corresponguin en cada cas.
3. El personal al servei de l’Agència Tributària depèn
orgànicament de la Presidència i funcionalment del director o la
directora de l’Agència.
4. Els cossos i les escales de l’Agència Tributària de les Illes
Balears es creen, modifiquen i suprimeixen per llei del
Parlament de les Illes Balears.
5. L’Agència Tributària compta amb una relació de llocs de
feina, l’aprovació de la qual correspon al Consell General, a
proposta del director o la directora de l’Agència i amb l’informe
previ de la conselleria competent en matèria de funció pública.
En la relació de llocs de feina del personal funcionari de
l’Agència Tributària es pot preveure l’adscripció de llocs a
cossos, escales o especialitats del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o d’altres administracions públiques.
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Article 15
Oferta pública d’ocupació i procediments de selecció i
provisió
1. El Consell General de l’Agència Tributària ha d’aprovar
l’oferta pública d’ocupació anual. S’han de garantir en tots els
casos la promoció i la reserva de places que estableixi la
normativa que, en cada cas, sigui aplicable.
2. Correspon al president o a la presidenta de l’Agència
Tributària, a proposta del Consell General, la convocatòria i la
resolució dels procediments de selecció i provisió del personal
de l’Agència.
3. Els procediments de selecció del personal i de provisió de
llocs de feina es regeixen per la normativa aplicable a cada tipus
de personal.
Article 16
Formació del personal
Correspon al director o a la directora de l’Agència Tributària
dissenyar un pla anual de formació i perfeccionament del
personal adscrit a l’Agència, sense perjudici de la subscripció
dels convenis que, amb aquesta finalitat, es puguin acordar amb
l’Escola Balear d’Administració Pública o amb altres entitats
públiques o privades.
Article 17
Personal directiu
1. Té la consideració de personal directiu de l’Agència
Tributària el que ocupi llocs de feina determinats com a tals en
la relació de llocs de feina pel que fa al personal directiu
funcionari, i pel Consell General pel que fa al personal directiu
laboral, en atenció a l’especial responsabilitat, competència
tècnica i rellevància de les funcions assignades.
2. El personal directiu que tengui la condició de funcionari resta
subjecte al que disposa la normativa reguladora de la funció
pública de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El personal directiu que tengui la condició de laboral
s’ha de regir per la normativa aplicable a la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció.
Quan el nomenament recaigui en personal funcionari se li ha
de reconèixer la situació administrativa que correspongui, i quan
la contractació es realitzi amb persones amb vinculació laboral
fixa amb l’Agència, amb l’Administració de la comunitat
autònoma o amb les seves entitats dependents, han de passar a
la situació que correspongui d’acord amb la normativa laboral
aplicable. En tot cas, la designació atendrà principis de mèrit i
capacitat i criteris d’idoneïtat mitjançant procediments que
garanteixin la publicitat i la concurrència.
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Capítol IV
Règim de contractació i de responsabilitat patrimonial
Article 18
Contractació
1. La contractació de l’Agència Tributària es regeix per la
normativa bàsica vigent en matèria de contractació de les
administracions públiques i per la normativa de desplegament
aplicable en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. L’òrgan de contractació de l’Agència Tributària és el director
o la directora.
Article 19
Responsabilitat patrimonial
1. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència
Tributària i del personal adscrit és el que s’estableix amb
caràcter general per a l’Administració de la comunitat
autònoma.
2. Correspon al director o a la directora de l’Agència Tributària
la resolució dels procediments administratius corresponents, en
els termes que s’estableixen en la normativa reguladora del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Capítol V
Patrimoni, règim pressupostari i economicofinancer
Article 20
Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Tributària els béns
i els drets que li siguin adscrits i els béns i els drets propis, de
qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Correspon al director o a la directora de l’Agència Tributària
exercir totes les facultats en matèria de patrimoni no atribuïdes
expressament al Consell General.
Article 21
Recursos econòmics
1. Els recursos de l’Agència Tributària són:
a) Les dotacions que se li assignin en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma.
b) Les subvencions i, en general, les transferències corrents
o de capital que, amb càrrec al pressupost de qualsevol ens
públic, li puguin correspondre.
c) Els ingressos procedents de la prestació de serveis a
qualsevol altra persona física o jurídica, pública o privada.
d) Els ingressos procedents de les operacions financeres que
pugui concertar, dintre dels límits fixats per la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma.
e) Qualsevol altre ingrés de dret públic o privat que li
correspongui o li sigui atribuït conforme a la legislació
aplicable.

2. Els nous o majors ingressos que, si n’és el cas i respecte de
les previsions pressupostàries inicials, es produeixen pels
conceptes a què es refereixen les lletres b), c) i, si s’escau, e) de
l’apartat anterior, poden generar crèdit en el pressupost de
despeses de l’Agència Tributària de conformitat amb el que
estableixi a aquest efecte el Consell General.
Article 22
Pressupost
1. L’Agència Tributària té un pressupost propi que s’integra en
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en els termes que preveu la legislació de finances de la
comunitat autònoma.
2. D’acord amb les directrius i amb els criteris establerts per la
conselleria competent en matèria d’hisenda, correspon al
Consell General de l’Agència Tributària l’aprovació de
l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència, a proposta del
director o la directora de l’Agència.
Article 23
Gestió econòmica i règim de control i comptabilitat
1. La gestió econòmica de l’Agència Tributària es fonamenta en
els principis de racionalització, simplificació, eficàcia i
eficiència.
2. Tota l’activitat de l’Agència Tributària resta sotmesa al
control financer permanent, que ha d’exercir la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord
amb el pla anual aprovat a aquest efecte pel conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda.
D’acord amb això, i en particular, els actes de gestió
tributària de qualsevol naturalesa i la resta d’actes dels quals es
derivin drets de contingut econòmic, dictats pels òrgans i les
unitats administratives de l’Agència Tributària, no estaran
sotmesos a fiscalització prèvia, sense perjudici de les actuacions
de comprovació posteriors que, en execució del control financer
permanent, desplegui la Intervenció General.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior i de la tutela
i el control superior del conseller o la consellera competent en
matèria d’hisenda, correspon a la inspecció de serveis de
l’Agència Tributària la supervisió del funcionament intern de
l’Agència, com també el control ordinari de l’eficàcia i de
l’eficiència en la gestió per mitjà de l’anàlisi del grau de
consecució dels objectius fixats en el programa anual
d’actuació.
4. L’Agència Tributària ha d’aplicar el Pla General de
Comptabilitat Pública de la comunitat autònoma o l’adaptació
específica en aquest pla que aprovi el conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda.
Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord amb
l’estructura orgànica que es determini, dur a terme la gestió de
la comptabilitat, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la
Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat
pública, per la legislació de finances de la comunitat autònoma.
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En tot cas, la comptabilització de la gestió econòmica de
l’Agència Tributària s’ha de dur a terme de manera que es
garanteixi la interconnexió informàtica amb els sistemes
corporatius de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

informe del funcionament de l’Agència així com de les
actuacions desenvolupades i dels resultats obtinguts.

Capítol VI
Relacions amb altres administracions i amb el Parlament

Des de la data d’inici de les seves activitats, l’Agència
Tributària resta subrogada en la posició jurídica de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en tots els convenis o instruments jurídics que afectin l’àmbit de
les seves competències.

Secció 1a
Relacions amb altres administracions

Disposició addicional primera
Manteniment dels convenis i altres instruments jurídics

Article 24
Convenis de colAlaboració

Disposició addicional segona
Manteniment dels béns adscrits

1. L’Agència Tributària pot subscriure convenis de
colAlaboració amb altres administracions i entitats públiques,
quant als àmbits d’actuació que directament o indirectament li
són propis.

Els béns que, en la data d’inici de l’activitat de l’Agència
Tributària, estiguin afectes als serveis de la Direcció General de
Tributs i Recaptació queden automàticament adscrits a
l’Agència.

2. La colAlaboració de l’Agència Tributària amb altres
administracions i entitats públiques pot revestir qualsevol
fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi la constitució o la
participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia.

Disposició addicional tercera
Traspàs del personal a l’Agència Tributària i adscripció a
la relació de llocs de feina de l’Agència

Article 25
ColAlaboració en l’àmbit tributari
1. L’Agència Tributària, d’acord amb el que disposa l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, ha de participar en els òrgans
de colAlaboració que es puguin establir amb l’Agència estatal de
l’Administració Tributària.
En particular, i amb la finalitat de facilitar el compliment de
les obligacions tributàries dels contribuents, es faculta l’Agència
Tributària de les Illes Balears per establir, juntament amb
l’Agència estatal de l’Administració Tributària, els mecanismes
necessaris que permetin la presentació i la recepció a les
respectives oficines de declaracions i altra documentació amb
transcendència tributària que hagin de causar efecte davant
l’altra administració.
2. L’Agència participarà, en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i en la forma que es determini en
l’instrument jurídic corresponent, en els ens o organismes
tributaris de l’Estat responsables de la gestió, la recaptació, la
liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits parcialment,
com també, si n’és el cas, d’altres tributs estatals no cedits.
3. L’Agència Tributària ha de colAlaborar, pels mitjans que
consideri pertinents, amb l’Administració Tributària d’altres
comunitats autònomes i de l’Administració Local. Així mateix,
ha de colAlaborar amb l’Administració de Justícia i amb el
Ministeri Fiscal.
Secció 2a
Relacions amb el Parlament de les Illes Balears
Article 26
Informe al Parlament
Anualment, en el termini de sis mesos des de la finalització
del corresponent programa anual a què es refereix l’article 3.2
d’aquesta llei, el president o la presidenta de l’Agència
Tributària ha de remetre al Parlament de les Illes Balears un

1. El personal funcionari i laboral que, a la data d’inici
d’activitats de l’Agència Tributària, ocupi llocs de feina de la
Direcció General de Tributs i Recaptació, llocs de feina de la
Direcció General del Tresor i Política Financera però que presta
els seus serveis a la Direcció General de Tributs i Recaptació,
o llocs base a disposició del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació amb destinació efectiva a la direcció general
esmentada, s’adscriu a l’Agència Tributària i passa a dependre
orgànicament i funcionalment dels òrgans d’aquesta entitat.
2. El personal adscrit mantindrà les característiques d’ocupació
i d’adscripció, com també els drets retributius i les funcions
establertes per als llocs de feina d’origen, fins que s’aprovi la
relació de llocs de feina de l’Agència Tributària i s’estableixin
les funcions de cada lloc, sense perjudici de la seva integració,
si procedeix, en els cossos i les escales de nova creació de
l’Agència Tributària, d’acord amb el que estableixen les
disposicions addicionals vuitena i novena d’aquesta llei.
3. Una vegada aprovada la relació de llocs de feina de l’Agència
Tributària, el personal adscrit podrà participar en els
procediments de promoció interna, de provisió de llocs de feina
i d’ocupació que convoqui l’Administració de la comunitat
autònoma, sense que li siguin aplicables, durant les dues
primeres convocatòries, les regles relatives al període mínim de
permanència.
Disposició addicional quarta
Creació del cos de control, inspecció i administració
tributària
1. Es crea el cos de control, inspecció i administració tributària
de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
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2. En el cos de control, inspecció i administració tributària hi ha
les escales següents:
a) Escala de control i inspecció tributària.
b) Escala d’administració tributària.
3. Per a l’accés al cos de control, inspecció i administració
tributària i a les seves escales s’exigeix el títol corresponent a la
llicenciatura o al segon cicle d’ensenyament universitari de dret,
ciències polítiques i de l’administració, economia, administració
i direcció d’empreses, o ciències actuarials i financeres.
4. Al cos de control, inspecció i administració tributària li
corresponen les funcions de direcció, programació, estudi,
proposta, coordinació, gestió, control, inspecció, assessorament,
revisió i, en general, les de nivell superior en matèria tributària.
5. A l’escala de control i inspecció tributària li corresponen les
funcions de direcció, programació i gestió de la comprovació,
investigació i inspecció tributària, com també les relacionades
amb l’exercici de la potestat sancionadora.
6. A l’escala d’administració tributària li corresponen les
funcions de direcció, programació, estudi, proposta i gestió de
l’administració tributària i la recaptació, com també la
tramitació dels procediments de revisió en via administrativa
dels actes i les actuacions tributaris que siguin competència de
l’Agència Tributària.
7. Per ingressar en les escales del cos de control, inspecció i
administració tributària cal superar les proves teòriques i
pràctiques i el curs selectiu de formació que s’exigeixin en la
convocatòria pública corresponent, d’acord amb els
procediments de selecció pertinents, que seran d’oposició per al
torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de
promoció interna.

4. Al cos tècnic d’inspecció i gestió tributària li correspon la
realització d’activitats tècniques i administratives en matèria
tributària de proposta, gestió, execució, control, inspecció,
tramitació i impuls dels procediments tributaris, de recaptació
i de revisió de l’Agència Tributària, i, en general, les de
colAlaboració tècnica amb el cos de control, inspecció i
administració tributària.
5. A l’escala tècnica d’inspecció tributària li corresponen les
funcions de tramitació i gestió de la comprovació, investigació
i inspecció en matèria tributària, la pràctica de liquidacions i
d’actuacions inquisitives i la informació als particulars o a altres
organismes que directament o indirectament condueixin a
l’aplicació dels tributs, en colAlaboració amb l’escala de control
i inspecció tributària del cos de control, inspecció i
administració tributària.
6. A l’escala de gestió tributària li corresponen les funcions de
tramitació i gestió tècnica de l’administració tributària i la
recaptació, com també la tramitació i l’impuls dels
procediments de revisió en via administrativa dels actes i les
actuacions tributaris que siguin competència de l’Agència
Tributària, en colAlaboració amb l’escala d’administració
tributària del cos de control, inspecció i administració tributària.
7. Per ingressar en les escales del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària cal superar les proves teòriques i pràctiques i el curs
selectiu de formació exigits en la convocatòria pública
corresponent, d’acord amb els procediments de selecció
pertinents, que seran d’oposició per al torn lliure i de concurs
oposició per al torn restringit de promoció interna.
8. El cos tècnic d’inspecció i gestió tributària i les seves escales
es classifiquen dins el grup A, subgrup A2, atès el nivell de
titulació exigit per a l’accés, el nivell de responsabilitat de les
funcions a acomplir i les característiques de les proves d’accés.

8. El cos de control, inspecció i administració tributària i les
seves escales es classifiquen dins el grup A, subgrup A1, atès el
nivell de titulació exigit per a l’accés, el nivell de responsabilitat
de les funcions a complir i les característiques de les proves
d’accés.

Disposició addicional sisena
Creació del cos administratiu tributari

Disposició addicional cinquena
Creació del cos tècnic d’inspecció i gestió tributària

2. Per a l’accés al cos administratiu tributari s’exigeix el títol de
batxillerat o les acreditacions equivalents.

1. Es crea el cos tècnic d’inspecció i gestió tributària de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

3. Al cos administratiu tributari li correspon la realització
d’activitats administratives i materials relacionades amb la
tramitació dels procediments d’aplicació dels tributs, i, en
particular, la notificació dels actes dictats en la tramitació
d’aquests procediments i les actuacions preparatòries, de
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb
transcendència tributària, en colAlaboració amb les escales
corresponents del cos de control, inspecció i administració
tributària i del cos tècnic d’inspecció i gestió tributària. Així
mateix, li corresponen les funcions de preparació, elaboració,
comprovació, actualització i administració de dades, inventari
de béns i materials, inspecció d’activitats, tasques ofimàtiques,
manuals o de càlcul numèric, d’informació i despatx o atenció
al públic i d’altres relacionades amb les anteriors, que, per la
seva complexitat, no siguin pròpies del cos de control, inspecció
i administració tributària o del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària.

2. En el cos tècnic d’inspecció i gestió tributària hi ha les
escales següents:
a) Escala tècnica d’inspecció tributària.
b) Escala de gestió tributària.
3. Per a l’accés al cos tècnic d’inspecció i gestió tributària i a les
seves escales s’exigeix el títol corresponent a la diplomatura o
al primer cicle d’ensenyament universitari de dret, ciències
polítiques i de l’administració, ciències empresarials, economia,
administració i direcció d’empreses, relacions laborals o gestió
i administració pública.

1. Es crea el cos administratiu tributari de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.
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4. Per ingressar en el cos administratiu tributari cal superar les
proves teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació
exigits en la convocatòria pública pertinent, d’acord amb els
procediments de selecció pertinents, que seran d’oposició per al
torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de
promoció interna.
5. El cos administratiu tributari es classifica dins el grup C,
subgrup C1, atès el nivell de titulació exigit per a l’accés.
Disposició addicional setena
Creació del cos auxiliar tributari
1. Es crea el cos auxiliar tributari de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.
2. Per a l’accés al cos auxiliar tributari s’exigeix el títol de
graduat en educació secundària obligatòria o les acreditacions
equivalents.
3. Al cos auxiliar tributari li correspon la realització d’activitats
administratives de caràcter auxiliar respecte dels procediments
d’aplicació dels tributs, com són el despatx, el registre, la
classificació i l’arxiu de documents, la manipulació bàsica de
màquines i equips informàtics, els càlculs senzills, la
transcripció i la tramitació de documents, l’atenció al públic i
d’altres relacionades amb les anteriors.
4. Per ingressar en el cos auxiliar tributari cal superar les proves
teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació exigits en la
convocatòria pública pertinent, d’acord amb els procediments
de selecció pertinents, que seran d’oposició per al torn lliure i de
concurs oposició per al torn restringit de promoció interna.
5. El cos auxiliar tributari es classifica dins el grup C, subgrup
C2, atès el nivell de titulació exigit per a l’accés.
Disposició addicional vuitena
Accés extraordinari a l’escala de control i inspecció
tributària del cos de control, inspecció i administració
tributària i a l’escala tècnica d’inspecció tributària del cos
tècnic d’inspecció i gestió tributària de l’Agència Tributària
1. D’acord amb les previsions dels articles 26 i següents de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’accés extraordinari a l’escala de
control i inspecció tributària del cos de control, inspecció i
administració tributària, i a l’escala tècnica d’inspecció
tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió tributària, de
l’Agència Tributària, s’ha de dur a terme d’acord amb les regles
següents:
a) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi a les escales
d’inspecció tributària i de subinspecció tributària dels cossos
superior i de gestió de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s’integra de manera automàtica
en l’escala de control i inspecció tributària del cos de control,
inspecció i administració tributària i en l’escala tècnica
d’inspecció tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària, de l’Agència Tributària, respectivament.
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b) Se suprimeixen les escales d’inspecció tributària i de
subinspecció tributària dels cossos superior i de gestió de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. El personal funcionari procedent d’altres administracions que,
amb posterioritat a la data d’inici de les activitats de l’Agència
Tributària, accedeixi mitjançant convocatòries de provisió a
llocs adscrits als cossos i les escales a què es refereix aquesta
disposició, també s’hi podrà integrar d’acord amb les regles
generals establertes en la normativa de funció pública.
Disposició addicional novena
Accés extraordinari a l’escala d’administració tributària
del cos de control, inspecció i administració tributària, a
l’escala de gestió tributària del cos tècnic d’inspecció i
gestió tributària, al cos administratiu tributari i al cos
auxiliar tributari de l’Agència Tributària
1. D’acord amb les previsions establertes en els articles 26 i
següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’accés
extraordinari a l’escala d’administració tributària del cos de
control, inspecció i administració tributària, a l’escala de gestió
tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió tributària, al cos
administratiu tributari i al cos auxiliar tributari de l’Agència
Tributària, s’ha de dur a terme d’acord amb les regles següents:
a) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos superior de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o a cossos o escales d’altres administracions del grup A,
subgrup A1, i ocupi amb caràcter definitiu llocs de feina adscrits
a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot integrar en
l’escala d’administració tributària del cos de control, inspecció
i administració tributària de l’Agència Tributària.
b) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos de gestió
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o a cossos o escales d’altres administracions del grup A,
subgrup A2, i ocupi amb caràcter definitiu llocs de feina adscrits
a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot integrar en
l’escala de gestió tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària de l’Agència Tributària.
c) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos
administratiu de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears o a cossos o escales d’altres administracions del
grup C, subgrup C1, i ocupi amb caràcter definitiu llocs de feina
adscrits a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar al cos administratiu tributari de l’Agència Tributària.
d) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos auxiliar de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o a cossos o escales d’altres administracions del grup C,
subgrup C2, i ocupi amb caràcter definitiu llocs de feina adscrits
a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot integrar en
el cos auxiliar tributari de l’Agència Tributària.
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2. L’ocupació amb caràcter definitiu de llocs base a disposició
del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació amb destinació
efectiva en la Direcció General de Tributs i Recaptació
s’entendrà com a ocupació de llocs de feina adscrits a
l’esmentada direcció general a l’efecte de la integració prevista
en l’apartat 1 d’aquesta disposició.
3. Per a l’efectivitat de la integració caldrà la superació del curs
selectiu específic de formació que s’estableixi a aquest efecte
per resolució del president o la presidenta de l’Agència
Tributària.
No obstant això, es podrà exonerar la necessitat de superar
aquest curs al personal funcionari que acrediti més de dos anys
de serveis efectius en la Direcció General de Tributs i
Recaptació. Així mateix, es podrà exonerar al personal
funcionari que participi en el curs selectiu corresponent la
superació d’aquelles matèries en relació amb les quals acrediti
l’aprovació de cursos específics de formació impartits per
universitats o entitats públiques o que formin part dels temaris
corresponents a procediments selectius ja superats.
4. El personal funcionari que, d’acord amb les regles establertes
en aquesta disposició, s’integri en els cossos i les escales de
l’Agència Tributària, queda, pel que fa al seu cos o escala
d’origen, en la situació administrativa que correspongui.
5. El personal funcionari procedent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o d’altres
administracions que, amb posterioritat a la data d’inici de les
activitats de l’Agència Tributària, accedeixi mitjançant
convocatòries de provisió a llocs de feina de l’Agència adscrits,
entre d’altres, a qualsevol dels cossos i les escales a què es
refereix aquesta disposició, també es podrà integrar en aquests
cossos i escales de conformitat amb les regles contingudes en
els apartats anteriors d’aquesta disposició i les regles generals
establertes en la normativa de funció pública.
Disposició transitòria primera
Procediments en curs
A partir de la data en què l’Agència Tributària de les Illes
Balears comenci l’activitat, els procediments que s’estiguin
tramitant davant els òrgans i les unitats administratives de la
Direcció General de Tributs i Recaptació, en els àmbits de
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió de tributs i
altres ingressos de dret públic no tributaris, passaran a ser
tramitats pels òrgans i les unitats administratives equivalents de
l’Agència, sense perjudici dels supòsits en què, d’acord amb la
normativa vigent, la competència correspongui a una conselleria
o a una entitat dependent amb competències en gestió tributària
o recaptadora.
Disposició transitòria segona
Continuïtat en les funcions de suport dels serveis comuns
1. Fins que es posin en funcionament els òrgans i les unitats
administratives de l’Agència Tributària que corresponguin, les
funcions de gestió economicoadministrativa, de gestió de
recursos humans i d’assessorament jurídic de l’Agència
Tributària, seran exercides pels òrgans i les unitats
administratives corresponents de la Secretaria General de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

2. Així mateix, durant el primer any de vigència d’aquesta llei,
la gestió del personal de l’Agència Tributària s’ha de dur a
terme d’una manera coordinada amb els serveis competents de
la conselleria competent en matèria de funció pública.
Disposició transitòria tercera
Representació del personal
Fins que es constitueixi la Mesa de negociació de l’Agència
Tributària, correspon a la Mesa sectorial de serveis generals de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
la negociació de les condicions de treball del personal que presti
els seus serveis en l’Agència Tributària.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin al que estableix aquesta llei.
2. En tot cas, es declara expressament en vigor la disposició
final primera de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, sense perjudici que les normes
reglamentàries a què es refereix la disposició final esmentada
relatives a l’organització i les funcions dels òrgans i les unitats
competents per a la gestió, la inspecció, la liquidació, la
recaptació i la revisió en matèria tributària i recaptadora puguin
ser modificades mitjançant ordre del conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda, en aplicació del que disposa
l’article 12.2 d’aquesta llei i les lletres c) i d) de l’article 8 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de
juny.
Disposició final primera
Modificació de les normes de gestió recaptadora
contingudes en la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives
1. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 8 de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, que passen a tenir la redacció següent:
«2. La recaptació en període voluntari correspon als òrgans
o les unitats administratives de l’Agència Tributària de les
Illes Balears o, si n’és el cas, als òrgans o a les unitats de les
conselleries, de les entitats autònomes, dels organismes o de
les entitats de dret públic dependents que, en cada cas,
tenguin atribuïda la gestió dels recursos corresponents.
3. La recaptació en període executiu dels recursos integrants
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de les seves entitats autònomes que siguin
exigibles en via de constrenyiment correspondrà als òrgans
i a les unitats administratives competents de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.
No obstant això, la recaptació en període executiu dels
recursos integrants del Servei de Salut de les Illes Balears i
de la resta d’organismes o entitats de dret públic dependents
de la comunitat autònoma que siguin exigibles en via de
constrenyiment correspondrà als òrgans i a les unitats de
l’Agència Tributària de les Illes Balears quan així ho
estableixi una llei o s’acordi per conveni entre l’entitat
interessada i l’Agència Tributària. En tot cas, i sense
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perjudici del que pugui disposar la llei en virtut de la qual
s’atribueixi la recaptació executiva a l’Agència Tributària de
les Illes Balears, la participació a favor de l’Agència
Tributària per la realització de funcions de recaptació en via
executiva s’ha de determinar en el conveni corresponent i
s’ha d’aplicar directament al titular de la recaptació de zona.
4. La recaptació i, si s’escau, les funcions de gestió,
inspecció, liquidació i revisió dels recursos titularitat
d’altres administracions públiques que, mitjançant llei,
conveni, delegació de competències o encomana de gestió,
siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, correspondrà a l’Agència Tributària de les Illes
Balears.»
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 10/2003, de
22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que
passa a tenir la redacció següent:
«1. En tot cas, les recaptacions de zona a què es refereix
l’article anterior seran òrgans unipersonals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, adscrits a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, al capdavant de les quals hi
haurà un recaptador titular amb els drets i les obligacions
que reglamentàriament s’estableixin.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 10/2003, de
22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que
passa a tenir la redacció següent:
«1. Els recaptadors titulars contractaran el seu personal
colAlaborador d’acord amb la normativa laboral que resulti
aplicable i amb subjecció a la plantilla que, per a cada
recaptació de zona, estableixi l’Agència Tributària de les
Illes Balears.»
4. Totes les funcions atribuïdes a la direcció general competent
en matèria de recaptació en virtut de les normes reglamentàries
en matèria de gestió recaptadora a què es refereix la disposició
final primera de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, s’han d’entendre atribuïdes a la
direcció de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Disposició final segona
Modificació del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:
«3. Als efectes d’aquesta llei, integren el sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:
a) Els òrgans de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regulats en l’Estatut d’Autonomia, sense perjudici
del règim particular que estableixen les normes que en
regulen el funcionament i l’autonomia pressupostària.
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b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
c) Les entitats autònomes i empreses públiques que
defineix la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes
i empreses públiques i vinculades a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, o la normativa que la substitueixi, sense
perjudici de les normes que, per raó de la seva naturalesa,
s’hagin d’aplicar a les entitats i empreses subjectes al dret
privat.
d) El Servei de Salut de les Illes Balears, el qual s’ha de
subjectar al règim aplicable a les entitats autònomes a què es
refereix la lletra c) anterior, sense perjudici de les
especialitats contingudes en aquesta llei i en la resta de les
normes aplicables a aquesta entitat.
e) L’Agència Tributària de les Illes Balears, que es
regeix pel que estableix la normativa específica reguladora
d’aquesta entitat i, supletòriament, pel règim aplicable a les
entitats autònomes a què es refereix la lletra c) anterior.
f) Les fundacions del sector públic autonòmic, sense
perjudici de les normes que se’ls hagi d’aplicar per raó de la
seva naturalesa. Als efectes d’aquesta llei, s’entendrà que
són fundacions del sector públic autonòmic les que es
constitueixin amb una aportació majoritària, directa o
indirecta, de l’Administració de la comunitat autònoma o de
les seves entitats autònomes o empreses públiques, com
també aquelles altres el patrimoni fundacional de les quals,
amb caràcter de permanència, estigui integrat en més d’un
50% per béns o drets aportats o cedits per aquestes entitats.»
2. Es modifiquen les lletres c), d) i f) de l’article 8 del text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
que passen a tenir la redacció següent:
«c) Dictar les disposicions interpretatives o aclaridores
de les lleis i de la resta de normes autonòmiques en matèria
tributària i recaptadora i, en general, dictar les disposicions
i resolucions que li corresponguin de conformitat amb la
normativa vigent.
d) La fixació de la política tributària d’acord amb les
directrius del Consell de Govern, així com l’organització de
l’estructura bàsica de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i la determinació de les atribucions dels seus òrgans
i unitats administratives.
f) Aprovar les modificacions pressupostàries en els
termes prevists en aquesta llei, sense perjudici de les
competències que, en aquesta matèria, s’atribueixin per
reglament als òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears i de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.»
3. Es modifica l’article 13 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa a tenir la
redacció següent:
«Article 13
Gestió de tributs
1. Corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears
la gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió
dels tributs propis de la comunitat autònoma, de conformitat
amb el que disposen l’Estatut d’Autonomia, les lleis del
Parlament de les Illes Balears i les disposicions de
desplegament aprovades pel Consell de Govern i pel
conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda i
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pressuposts, sense perjudici de l’aplicació de les normes de
l’Estat en tots els casos en què siguin procedents.
En el cas de tributs estatals cedits totalment, la comunitat
autònoma exerceix, per delegació de l’Estat, la gestió, la
liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió, de
conformitat amb el que preveuen els apartats 2 i 3 de
l’article 133 i l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i en els termes que estableixi la llei que fixi
l’abast i les condicions de la cessió.
2. L’aplicació dels tributs referits en l’apartat anterior
correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears. Pel que
fa a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció dels
altres tributs de l’Estat recaptats a les Illes Balears,
l’Agència Tributària té les facultats que, si s’escau, es
derivin de la delegació que pugui rebre de l’Estat, com
també les de colAlaboració que es puguin establir, de
conformitat amb el que preveu l’article 133.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
3. També correspon a l’Agència Tributària de les Illes
Balears la recaptació en període executiu dels recursos
integrants de l’Administració de la comunitat autònoma i de
les seves entitats autònomes i altres organismes o entitats de
dret públic dependents que siguin exigibles en via de
constrenyiment en els termes prevists en la legislació vigent,
així com l’exercici de les funcions de recaptació i, si
s’escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos
titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant
llei, conveni, delegació de competències o encomana de
gestió siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.»
4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 33 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:
«3. Integren els pressuposts generals de la comunitat
autònoma:
a) Els pressuposts del Parlament i dels òrgans estatutaris
regulats en l’Estatut d’Autonomia, com també el pressupost
de l’Administració de la comunitat autònoma i de les seves
entitats autònomes, sense perjudici del que estableix
l’apartat 4 d’aquest article.
b) El pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
c) El pressupost de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
d) Els pressuposts de les empreses públiques.
e) Els pressuposts de les fundacions del sector públic
autonòmic.»
5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 46 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:

«2. S’han d’establir per reglament les normes generals de
tramitació de les modificacions de crèdit a què es refereix
l’apartat anterior d’aquest article, com també les
especialitats que es derivin de l’organització específica del
Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària
de les Illes Balears».
6. Es modifica l’article 60 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa a tenir la
redacció següent:
«Article 60
Competències en la gestió de les despeses
Dins els límits fixats anualment per la llei de pressuposts
generals, l’autorització i la disposició de les despeses, el
reconeixement de les obligacions i la proposta d’ordenació
de pagaments corresponen, amb caràcter general, als òrgans
següents:
a) A la Mesa del Parlament i al síndic major, amb relació
a la secció pressupostària del Parlament i de la Sindicatura
de Comptes, respectivament.
b) Al president o a la presidenta del Govern, al
vicepresident o a la vicepresidenta i al titular de la
conselleria competent en matèria de relacions institucionals,
indistintament, amb relació a la secció pressupostària
relativa a presidència o relacions institucionals; i als
consellers, amb relació a les seccions pressupostàries
respectives.
c) Al president o a la presidenta del Consell Consultiu de
les Illes Balears i al president o a la presidenta del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, amb relació a les
seccions pressupostàries respectives.
d) Als presidents i als directors de les entitats autònomes
amb relació a les seccions pressupostàries respectives.
e) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears amb
relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
f) Al director o a la directora de l’Agència Tributària de
les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses
d’aquesta entitat.
g) Al Consell de Govern, en els supòsits que així ho
estableixi la llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma o una altra norma de rang legal.»
7. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 92 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, que passa a tenir la redacció següent:
«b) Comptes anuals del Servei de Salut de les Illes
Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i, si n’és
el cas, de cada una de les entitats autònomes amb pressupost
propi en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma.»
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Disposició final tercera
Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma
1. S’afegeix la lletra d) en l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma, amb la redacció següent:
«d) Personal de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.»
2. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma, que passa a tenir la redacció següent:
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Disposició final cinquena
Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Sense perjudici d’això, les funcions i les competències
atribuïdes als diferents òrgans i unitats de l’Agència Tributària
de les Illes Balears només seran efectives a partir de la data
d’iniciació de les seves activitats, la qual s’ha de fixar
mitjançant ordre del conseller o de la consellera competent en
matèria d’hisenda, una vegada que s’hagin dictat les
disposicions de desplegament i d’execució d’aquesta llei que
calguin, les quals s’han d’aprovar en el termini de sis mesos des
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

«Disposició addicional primera
A la seu del Parlament, a 9 d'abril del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. Les referències d’aquesta llei al personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’han d’entendre fetes també al personal al servei
dels consells insulars, al de les entitats locals, al de les
universitats públiques situades en el territori autonòmic i al
de l’Agència Tributària de les Illes Balears, en tots els
preceptes que els són aplicables.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
2. Les referències d’aquesta llei als òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’han d’entendre fetes als òrgans competents que en
cada cas correspongui dels consells insulars, de les entitats
locals, de les universitats públiques situades en el territori
autonòmic i de l’Agència Tributària de les Illes Balears, en
tot el que els sigui aplicable.»
Disposició final quarta
Referències al director o a la directora general de Tributs
i Recaptació
1. Les competències, les facultats o les funcions en matèria
tributària i de recaptació que, d’acord amb l’ordenament jurídic
vigent a l’inici de les activitats de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, s’hagin d’entendre atribuïdes, originàriament o per
delegació, al director o a la directora general de Tributs i
Recaptació, al director o a la directora general competent en
matèria de tributs o al director o a la directora general
competent en matèria de recaptació, seran exercides pel director
o la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
2. No obstant això, quan es tracti de competències, facultats o
funcions que consisteixin en propostes o informes previs als
actes que hagi de dictar el conseller o la consellera competent
en matèria d’hisenda en relació amb actuacions o procediments
inherents a les funcions de tutela o control de les activitats de
l’Agència Tributària, s’han d’exercir pel secretari o la secretària
general de la conselleria.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1968/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears duta a terme des de la Conselleria de
Presidència.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'HBle. Sr. Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Albert Moragues i Gomila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2956/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presència del cinema en
català. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2976/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
observatori de treball. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contesta a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2968/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descarrilament del tren a
Manacor. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2966/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a model econòmic de Menorca.
(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2957/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a observatori de treball.
(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2964/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de la reserva marina
del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

La contesta a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2965/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a emplaçament de la depuradora d'Eivissa.
(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
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Ordre de Publicació

La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2955/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estat financer del COFUC.
(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2969/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment de la seu
d'Spanair. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2974/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a política
d'esdeveniments. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2958/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de recerca,
investigació i innovació. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

Ordre de Publicació
La contesta a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2970/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per frenar la pujada de
preus. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2967/08, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a distribució del fons de
cooperació municipal. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).
La contesta 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 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 2321/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'acomiadaments d'empleats públics. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 233/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria a l'acte de colAlocació de la primera pedra del
centre d'interpretació de Ca S'Amitger. (BOPIB núm. 28 d'1 de
febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'abril del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 448/08,
relativa a transport i cogestió aeroportuària, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 234/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria a l'acte de colAlocació de la primera pedra del
centre d'interpretació de Ca S'Amitger, sense convidar la
Mancomunitat de la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 28 d'1
de febrer del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que acordi la cogestió aeroportuària per als tres aeroports de les
Illes Balears abans que finalitzi la legislatura el Govern de
l'Estat."
A la seu del Parlament, 9 d'abril del 2008.
El secretari:
Bartomeu Vicens i Mir.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 235/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria a l'acte de colAlocació de la primera pedra del
centre d'interpretació de Ca S'Amitger, sobre no intervenció del
batlle d'Escorca. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 37 - 18 d'abril del 2008

1055

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
2960/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat d'IB3. (BOPIB núm.
36 d'11 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
2962/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord amb la Federació
Balear de Futbol. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
2994/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a negociacions entre IB3 i
TV3. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
2963/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
amb la UIB en matèria lingüística. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
2961/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a relacions d'IB3, Salom
Audio i Vídeo i SBT. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3031/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions per recuperar audiència
a IB3 TV. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3032/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a perfil d'audiència. (BOPIB
núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3035/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del primer trimestre de
l'any 2008. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3033/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat del
primer trimestre del 2008. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del
2008).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3036/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comparació de la despesa del
primer trimestre de l'any 2007 i de l'any 2008. (BOPIB núm. 36
d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

L)

O)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3034/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comparació dels ingressos entre
el primer trimestre dels anys 2007 i 2008. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2008, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1772/08 a 1776/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import màxim de les ajudes a
desplaçaments d'equips i esportistes (I a IV) i a foment de
l'aerotaxi i els jets privats entre els esportistes de Balears.
(BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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La votació obtengué el resultat següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'abril del 2008, rebutjà els
Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 448/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport aeri i cogestió
aeroportuària. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:

2.5. INFORMACIÓ
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
A)
Elecció de la Vicepresidència de la Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 d'abril del 2008, elegí, per assentiment, l'Hble. Sra.
Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, per al càrrec de vicepresidenta de la Mesa
de la comissió esmentada.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera o de valoració de la
dependència. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Ordre de Publicació
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 3029/08.
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2008, l'Hble. Sr. Diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
retirà la pregunta esmentada, relativa a delegacions d'IB3 a
Menorca i a Eivissa, publicada al BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
d'enguany.

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació de consolats a les Illes Balears
dels països emissors de la nostra població immigrada. (BOPIB
núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3323/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política sanitària del Govern de les Illes Balears a
l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 16 d'abril del
2008).
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 sanitària del Govern de les Illes Balears a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Des de la Conselleria de Salut de les Illes Balears no es dóna
resposta als problemes que presenta l'Àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. Atès que la situació actual repercuteix en la qualitat
de l'assistència sanitària que reben els usuaris de l'àrea
esmentada, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el conseller
de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política sanitària que es du a terme a l'Àrea de salut
d'Eivissa i Formentera.
Palma, a 8 d'abril del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3386/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1968/08, relativa a
polítiques desenvolupades per la Fundació Balears a
l'Exterior. (Mesa de 16 d'octubre del 2008).
Palma, a 16 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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. 1968/08,
relativa a polítiques desenvolupades per la Fundació Balears a
l'Exterior, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el contingut de les respostes a les preguntes
que formulen els diputats per al control del Govern precisin la
informació més adient i extensa que es desprèn del seu
contingut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de
Presidència, com a responsable polític de la Fundació Balears
a l’Exterior, a suspendre la convocatòria per proveir places de
personal fix a la Fundació derivada de la resolució del president
de 15 de novembre de 2007.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de
Presidència a crear una comissió, en el si del Govern de les Illes
Balears, allà on estiguin representats també, de manera
proporcional, tots els grups polítics amb representació
parlamentària, per tal de verificar i aclarir les actuacions dutes
a terme en aquest organisme públic sobre la contractació
personal i sobre l’acord de 21 de setembre de 2007.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de
Presidència perquè prengui el més aviat possible les mesures
necessàries perquè qui sigui responsable assumeixi les
responsabilitats polítiques que es derivin de la contractació de
personal vinculada a càrrecs públics.
Palma, a 11 d'abril del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3337/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes de
l'IB-Salut de Menorca. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3338/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes de
l'IB-Salut d'Eivissa. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3362/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients administratius amb motiu de l'incompliment de
l'article 8 de la Llei de comerç. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3363/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
estructura de l'equip directiu de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3364/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
estructura de l'equip directiu de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
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RGE núm. 3365/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions de venda de vehicles de segona mà. (Mesa de 16
d'abril del 2008).
RGE núm. 3366/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions en matèria de comerç. (Mesa de 16 d'abril del
2008).
RGE núm. 3387/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació de la
pesca submarina a Eivissa i Formentera. (Mesa de 16 d'abril
del 2008).
RGE núm. 3389/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estadística de
les barques de Formentera. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació dels expedients administratius incoats
arran de les denúncies de particulars, institucions o associacions
que s'han rebut a la Conselleria de Comerç per incompliment de
l'article 8 de la Llei de comerç de les Illes Balears en el període
comprès entre el 10 de juliol del 2007 i el 26 d'octubre del
2007? Especificau, a més, la identificació del denunciant, la
data de la denúncia, el fet denunciat, l'empresa o la persona
denunciada i la ubicació de l'establiment on succeí el fet
deninciat.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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 escrita.
Relació de baixes a la Seguretat Social a l'IB-Salut de
Menorca des del 15 de juny al 31 d'agost del 2007 i, si n'és el
cas, data d'alta i lloc de feina.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la nova estructura de l'equip directiu de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, de les seves
empreses, instituts, consorcis i ens autònoms?
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 9 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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 escrita.
Relació de baixes a la Seguretat Social a l'IB-Salut d'Eivissa
des del 15 de juny al 31 d'agost del 2007 i, si n'és el cas, data
d'alta i lloc de feina.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la nova estructura de l'equip directiu de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, de les seves empreses,
instituts, consorcis i ens autònoms?
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 9 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per comprovar el compliment de la Llei
d'ordenació del sector comercial (article 7.5) que imposa que la
venda de vehicles automòbils es realitzi a establiments
comercials?
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han realitzat en matèria de comerç a
partir de l'1 de gener del 2007 fins al 9 de juliol del 2007?
Especificau-ne les actuacions derivades de les inspeccions i la
situació actual dels expedients oberts. Desglossau les dades
solAlicitades per illes.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha fet o pensa fer la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per regular la pesca submarina a Eivissa
i Formentera?
Palma, a 10 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.
Quants de passatgers han utilitzat mensualment i durant
l'any 2007 les barques de les 6.00 h entre Formentera i Eivissa
i les de les 21.30 h entre Eivissa i Formentera que subvenciona
el Govern balear?
Palma, a 11 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3465/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marian
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
senyalització del Parc Natural de Ses Salines. (Mesa de 16
d'abril del 2008).
RGE núm. 3478/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
asfàltica de les autovies d'Eivissa. (Mesa de 16 d'abril del
2008).
RGE núm. 3479/08, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de subvencions per a ONG. (Mesa de 16 d'abril
del 2008).
RGE núm. 3480/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integració de persones amb discapacitat. (Mesa de 16 d'abril
del 2008).
RGE núm. 3481/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
usuaris del transport marítim. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3482/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu VIcens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
desestacionalització turística. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3483/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació en relació amb el desenvolupament del Pla
d'escoletes. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3484/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
treballant al Consell de Mallorca sense estar assegurades.
(Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3485/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rellevància de les emissions esportives d'equips de Menorca
per a IB3. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3486/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
de les obres del nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 16 d'abril del
2008).
RGE núm. 3487/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre de salut d'Es Molinar. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
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RGE núm. 3488/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament de les línies de tren a Inca. (Mesa de 16 d'abril del
2008).
RGE núm. 3500/08, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, relativa a Llei del sòl. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la programació de cursos FIOP que porta a terme
l'EBAP aquest any amb la finalitat de fomentar la integració de
persones amb discapacitat en el món laboral de l'Administració
pública?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient colAlocar la
senyalització del Parc Natural de Ses Salines?
Palma, a 10 d'abril del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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.
Com pensa la Conselleria de Salut i Consum augmentar els
drets dels usuaris del transport marítim interinsular a les Illes
Balears?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

Quina és la situació de la planta asfàltica destinada a proveir
les obres de les autovies d'Eivissa?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La diputada:
Maria Toreres i Marí.

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.
De quina manera s'ha incorporat la cultura a l'oferta turística
complementària i com a element per a la desestacionalització
del turisme a les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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.
Quines han estat les novetats de la convocatòria de
subvencions per a ONG, en matèria de cooperació, publicada el
passat mes de febrer, respecte d'anys anteriors?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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 quina situació es troba la negociació per tal de
desenvolupar el Pla d'escoletes?
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Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix a la Conselleria de Treball del
Govern de les Illes Balears que una institució d'aquesta
comunitat autònoma, com és el Consell de Mallorca, tengui més
de 30 persones treballant sense estar assegurades?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Quines previsions té la Conselleria de Salut i Consum en
relació amb el nou centre de salut previst al Molinar?
Palma, a 4 d'abril del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Soterrarà el Govern de les Illes Balears les línies de tren al
municipi d'Inca aquesta legislatura?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina rellevància considera el Govern que tenen per a IB3
Televisió i Ràdio les emissions esportives relacionades amb
partits on hi participen equips de Menorca?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Conforma l'Hble. Sr. Conseller de Salut el compromís del
president del Govern de les Illes Balears formulat en el discurs
del debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears de l'any 2007, en el sentit d'iniciar les obres del
nou hospital d'Eivissa dins l'any 2008?
Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.
Ha posat en marxa el Govern el grup de treball per a la
redacció de la Llei del sòl, després que totes les altres
comunitats autònomes ja hagin aprovat les seves corresponents
lleis?
Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3334/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
depuradora d'Alaró, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
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Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

RGE núm. 3360/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per al foment del sector de la construcció, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3361/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió del sector de la construcció, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 16 d'abril del 2008).

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 3400/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retribució de batlles o presidents d'entitats locals, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 16 d'octubre del
2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba l'expedient de la construcció de la
nova depuradora d'Alaró, que té llicència municipal des del 17
de gener del 2008?
Palma, a 9 d'abril del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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 la Comissió
d'Economia.
Atesa la situació regressiva del sector de la construcció,
quines mesures de foment té previstes la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per palAliar la disminució de llocs de feina
que s'està produint en els darrers mesos?
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Té previst el Govern de les Illes Balears prendre mesures per
a la reconversió del sector de la construcció?

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 el Ple.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui
tramitada pel procediment d'urgència atesa la necessitat d'un
pronunciament immediat per part de la Cambra en relació amb
aquest assumpte.
Exposició de motius
L’aprovació de la Llei 20/2006, municipal i de règim
local de les Illes Balears, suposa el desenvolupament legislatiu
de la Llei de règim local estatal, i actualitza i fixa un
ordenament clar sobre qüestions que no estan desenvolupades
a la llei marc.
L’article 74 estableix la possibilitat que el Govern de les
Illes Balears fixi un sistema de compensació econòmica per
sufragar les despeses municipals per retribucions de membres
electes dels ajuntaments i de les entitats locals menors de les
Illes Balears.
Sens dubte el desenvolupament d’aquest article i la posada
en funcionament d’aquesta mesura, mitjançant el Decret
63/2007, de 25 de maig, ha suposat una veritable solució al
problema que per manca de recursos impedia als municipis
petits poder dedicar-se totalment a les tasques derivades de batle
o president d’entitats locals.
El que sí ha estat positiu per als municipis de menys de
5.000 habitants ha suposat un greuge comparatiu per a aquells
altres municipis que, superant aquesta xifra, continuen tenint
problemàtiques similars quant a recursos econòmics i quant a la
possibilitat de compensar als seus càrrecs electes per dedicar-se
a la tasca per a la qual han estat elegits.
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Per tots aquests motius i reconeixent l’avanç que ha suposat
per als batles i presidents d’entitats locals menors que ja
gaudeixen d’aquesta mesura, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

RGE núm. 3336/08, del Grup Parlamentari Mixt relativa a
incorporació de Ses Feixes al catàleg de sones humides de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’ampliació del sistema de compensació econòmica
destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes
Balears que abonin als seus membres electes retribucions per a
l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva al
servei de la gestió pública local per estendre aquesta mesura als
municipis de fins a 15.000 habitants.
Palma, a 14 d'abril del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3324/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a millora del finançament dels ajuntaments, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3325/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a construcció d'un parc d'avifauna a Can Figuera,
Binissalem, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 d'abril
del 2008).
RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a soterrament d'esteses elèctriques, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3328/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a fons virtual de producció i transformació
agropecuari, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a preus de combustibles, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 16 d'abril del 2008).
RGE núm. 3335/08, del Grup Parlamentari Mixt relativa a
potenciació de la sanitat pública, amb tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 16 d'abril del
2008).

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 d'Hisenda i
Pressuposts.
Exposició de motius
Atès que la situació econòmica dels ajuntaments de les Illes
Balears és greu i esdevé urgent i necessari disposar a la major
brevetat possible d’un pla consensuat entre les administracions
locals i autonòmica que inclogui tot un seguit de mesures
administratives i tributàries que permetin la recuperació de la
greu situació econòmica interna que pateixen els ajuntaments.
Atès que els ajuntaments són la primera porta a la qual
accedeix el ciutadà en demanda de serveis i no sempre compten
per a això ni amb els mitjans materials ni personals adients per
poder fer front a la petició, circumstància que ha provocat un
vertader problema financer de gran magnitud que pot perjudicar
de forma molt sensible la ciutadania d’aquests municipis.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pla de mesures financeres i
administratives encaminades a resoldre la greu situació
econòmica que pateixen els municipis de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a prendre les decisions legals i administratives adients per
possibilitar un marc legal de millores financeres que possibilitin
la viabilitat dels plans autonòmics.
Palma, a 9 d'abril del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
Atès que en l’actualitat esdevé urgent i necessari disposar de
la major superfície de zones verdes i de zones humides
protegides possibles que permetin una major qualitat de vida per
a les persones i un ecosistema adient per a les aus migratòries
que fan l’hivern al nostre territori o estan de pas cap al sud en
recerca d’una millor climatologia.
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Aquest patrimoni representa una de les manifestacions més
genuïnes de materialització dels sistemes socioeconòmics i
culturals del món rural de les Illes Balears. La preservació
d’aquest patrimoni ha de ser un objectiu comú entre
l’administració i la societat civil. A les Illes Balears s’han
produït iniciatives per part de l’administració per catalogar
aquests habitatges i fins i tot per part d’algun consell insular es
preveuen petites ajudes, la qual cosa és encomiable; ara és
necessari fer una passa endavant i recuperar aquest patrimoni,
no tan sols per preservar l’interès cultural, sinó que i molt més
important, aquesta iniciativa ha de servir d’ajuda a la societat
rural per aconseguir un habitatge digne.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Atès que a Binissalem es disposa d’una zona humida en
forma de sis llacunes des de fa més de 10 anys, resultat dels
abocaments d’aigua depurada de l’EDAR de BinissalemSencelles, que són un lloc de pas i de convivència de nombroses
aus migratòries i protegides.
Atès que la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient durant la passada legislatura
redactà un avantprojecte que permetia la creació d’un centre
d’interpretació d’avifauna, susceptible de ser visitat per escolars
i associacions, ajudant a la millora de la conscienciació
mediambiental.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè mitjançant la Conselleria d’Agricultura i Pesca
i la conselleria competent en matèria d’habitatge redactin i dotin
econòmicament un pla d’ajudes per a la millora, la recuperació
i la restauració dels habitatges tradicionals rurals a les Illes
Balears, tot això d’acord amb els consells insulars.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Proposició no de llei
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reprendre l’avantprojecte d’habilitar un centre
d’interpretació o centre d’avifauna a Can Figuera (Binissalem),
amb l’aprovació del corresponent projecte dins el 2008 i la
fixació de la corresponent partida pressupostària que permeti el
finançament de les actuacions per al 2009.
Palma, a 9 d'abril del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Exposició de motius
La restauració d’habitatges tradicionals rurals de les Illes
Balears té un cost molt elevat per als seus propietaris que,
davant aquesta situació, prefereixen vendre-les o deixar-les
perdre i construir noves cases amb materials moderns que, si
més no, desmereixen el paisatge rural a les nostres illes.

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 d'Economia.
Exposició de motius
La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, estableix el sistema de finançament
per al soterrament de les esteses aèries d’electricitat, mitjançant
la imposició d’un tribut municipal sobre el consum elèctric.
Tot i això, resulta difícil per a la majoria d’ajuntaments de
les Illes Balears aprovar unes ordenances municipals sobre la
matèria sense l’assistència tècnica del Govern. Així mateix, és
important la colAlaboració de les empreses distribuïdores
d’energia per assolir una adequada gestió i recaptació del tribut
municipal.
També resulta necessari establir criteris per al traçat de les
línies elèctriques soterrades a fi que causin el menor impacte i,
a més, reduir al mínim els perjudicis a tercers i a les finques
afectades.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Establir com a principi el soterrament de totes les línies
aèries de conducció elèctrica, incloses les de mitja i alta tensió,
exceptuant-ne únicament aquelles a les quals tècnicament
s’acrediti la impossibilitat del soterrament.
2. A complir l’establert en el darrer paràgraf de la disposició
final segona de la Llei 20/2006, és a dir: “El Govern, mitjançant
la conselleria competent en matèria d’energia, coadjuvarà amb
els ajuntaments per aplicar el gravamen sobre la tarifa
elèctrica”.
3. A facilitar models d’ordenança municipal perquè els
ajuntaments de les Illes Balears tenguin més facilitats per a la
preparació i la redacció de les ordenances municipals pròpies.
Igualment a prestar assessorament gratuït sobre la matèria, tant
als ajuntaments com als ciutadans que estiguin interessats en
aquesta qüestió.
4. A intercedir amb les companyies distribuïdores a fi
d’establir convenis de colAlaboració entres aquestes i els
ajuntaments per establir un sistema de recaptació del gravamen
sobre la tarifa elèctrica que permeti el seu cobrament juntament
amb la factura elèctrica.
5. A establir els criteris per al traçat de les esteses
elèctriques soterrades de manera que causin el mínim impacte
possible i es redueixin els perjudicis als afectats. En concret, el
traçat de les línies elèctriques ha de discórrer preferentment en
paralAlel als camins i a les infraestructures viàries dins la zona
de servitud, o ha d'estar inclòs a la zona de domini públic de
carreteres. En cas d’impossibilitat acreditada, es podrà
autoritzar un traçat que objectivament signifiqui el menor
perjudici per als afectats. Igualment, en el cas que el promotor
de les esteses aèries elèctriques sigui una explotació agrària que
promogui una instalAlació per a ús de l’explotació, a compensar
la totalitat dels costos de soterrament, independentment de la
subvenció que actualment es preveu per a l’electrificació rural.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Exposició de motius
La mecanització de les feines del camp i les noves
tecnologies permeten gestionar més terres amb el mateix esforç
personal. Això significa la possibilitat de fer rendibles
explotacions que per les seves reduïdes dimensions avui no ho
són. La primera dificultat per aconseguir ampliar l’explotació,
però, sorgeix per la falta d’informació: quina disponibilitat de
terres hi ha?, on es troben?, de qui són?, etc.
Igualment, hi ha pagesos que estarien disposats a treballar a
altres finques, o que poden oferir serveis que poden ser
interessants i fins i tot necessaris per a altres pagesos. La
primera dificultat és també la manca d’informació.
Les indústries de transformació dels productes primers
agraris, necessiten d’un proveïment i, segur, de matèries
primeres. Si el proveïment es fa de matèries produïdes a
l’exterior de les Illes, és evident que els costos de transport
implicaran una falta de competitivitat, perquè no es podran
transformar amb el mateix cost que les empreses de la
península. És a dir, necessiten un proveïment segur i permanent
de productes primers produïts a les Illes. Aquesta circumstància
permet un seguit d’avantatges: la indústria agroalimentària
aconseguirà matèries primeres sense els costos de transport,
però el que és més important, el pagès tendria assegurada la
venda dels seus productes. Inclosos els productes que ara es
duen a retirada tendrien el valor econòmic en poder-se
transformar. Aconseguir que el sector productor sigui el
principal proveïdor de les indústries de transformació és un
objectiu important de cara a la pervivència i la reactivació del
sector agrari.
Existeixen, però, un seguit d’entrebancs que dificulten
aquest intercanvi economicoproductor de la indústria
agroalimentària. El primer, com no pot ser d’altra manera, la
informació. No hi ha quasi diàleg entre les dues parts i
existeixen molts d’intermediaris en el procés; això significa la
manca de contractes agraris de producció, la manca de
diversificació de cultius, la falta d’especialització productiva per
al sector productiu agrari i la manca d’assegurament de
subministrament constant de les matèries primeres en quantitat
i qualitat per al sector transformador.
Per tot això, observam que és absolutament precís articular
un sistema que permeti solucionar aquesta manca d’informació
i de diàleg i, a més, fomenti les relacions econòmiques entre el
mateix sector productiu agrari i entre aquest i la indústria
agroalimentària. Des d’aquest punt de vista, les noves
tecnologies poden aportar solucions als problemes plantejats.
Per altra banda, és evident que un projecte d’aquesta
importància i envergadura correspon a l’administració liderarlo.

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

Es proposa, en conseqüència, a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca que creï un portal a internet on s’ofereixin els serveis
esmentats abans, a més de realitzar la gestió de l’esmentat
portal, així com prestar assessorament tant jurídic com tècnic als
pagesos que ho necessitin.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament a la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
a crear un portal a internet en el qual s’ofereixin els serveis
d’informació i intercanvi econòmic i de contractació entre el
pagès productor i les empreses agroalimentàries, entre els
mateixos pagesos o entre aquests i tercers per prestar serveis o
treballs i entre els pagesos interessats en l’explotació de finques
i les propietats de les terres; igualment a gestionar el portal i a
prestar assessorament jurídic i tècnic als pagesos que ho
necessitin.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat amb la finalitat que en
l’àmbit de les seves respectives competències, es fomenti la
transparència de la informació sobre els preus, es rompi l’actual
situació quasi monopolística del mercat d’hidrocarburs a les
Illes Balears, facilitant una major competència en les diferents
fases del mercat d’hidrocarburs pel que fa a la logística i la
distribució, així com la incorporació de nous operadors a la
distribució.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat perquè impulsin actuacions
de vigilància sobre el comportament dels operadors del mercat
mitjançant els serveis de defensa de la competència.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè modifiqui el règim tributari dels hidrocarburs perquè els
sectors econòmics professionals agrari, pesquer, seguretat
marítima i transports siguin exempts de l’impost sobre el
combustible que consumeixen per a les seves explotacions.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que mentre no es compleixi l’apartat anterior, es fixin
bonificacions fiscals a l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i a l’Impost sobre Societats per a les empreses dels
esmentats sectors perquè es puguin compensar els costos de
combustible.
Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Exposició de motius
En els darrers anys els preus del combustible han pujat amb
escreix, de manera que han afectat directament els costos de
producció dels sectors econòmics productius. Aquest augment,
és obvi, ha repercutit en els preus dels productes, sent aquesta
una de les circumstàncies que han provocat l’alçada dels preus
patida en els darrers temps.
Aquesta situació es veu agreujada a les Illes Balears per dos
motius. El primer, pel fet insular que significa que el transport
de mercaderies de les Illes a la península encareix el preu final
del producte. I segon, lligat també al fet insular, és que la
producció pròpia de les Illes s’encareix també perquè el
combustible és més car a les Balears que a la resta de l’Estat. És
a dir, a més del suposat cost del transport del combustible a les
Illes Balears, s’afegeix el fet que els costos de desembarcament
d’aquest són més cars que a la resta de l’Estat. També té una
influència cabdal sobre el preu del combustible la situació quasi
monopolística del mercat d’hidrocarburs a les Balears.
Les anteriors circumstàncies vénen d’enrera, de manera que
serviren de fonament a l’article 13 de la Llei de règim especial
de Balears que estableix la necessitat de cercar mesures per
aconseguir que els preus dels combustibles siguin iguals que la
mitjana de l’Estat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que en el marc de l’article 13
de la Llei de règim especial de Balears es facin les gestions
necessàries per aconseguir que els preus dels combustibles a les
Illes Balears siguin equivalents a la mitjana de l’Estat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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 comissió.
Actualment els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
reben una bona atenció sanitària, derivada del sòlid servei
públic que es complementa, de forma subsidiària, amb la
concertació de determinades prestacions de la sanitat privada.
El compromís amb la sanitat pública de l’actual govern i
dels partits que li donam suport queda reflectit en les importants
iniciatives de la Conselleria de Sanitat. Bons exemples
d’aquesta política és l’impuls al nou projecte de l’Hospital de
Son Espases i al nou Complex Hospitalari de Can Misses, que
es posaran en funcionament aquesta legislatura.
ParalAlelament a la construcció de les noves infraestructures,
s’estan duent a terme els plans funcionals que inclouran, entre
altres qüestions, la cartera de serveis que oferiran les noves
instalAlacions hospitalàries, les quals han de permetre avançar
progressivament la sanitat pública cap a l’autosuficiència,
davant l’augment de les necessitats assistencials de la població.
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El sistema públic de sanitat ha d’evitar la temptació de fer
un ús excessiu i recurrent dels serveis de la sanitat privada, com
a forma ràpida de solucionar puntuals problemes de
sobredemanda assistencial, ja que això comporta un important
cost econòmic i pot paralitzar l’avanç de les millores en la
sanitat pública.
És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant al màxim la sanitat pública
amb l’objectiu d’obtenir un nivell de servei sanitari
d’excelAlència i amb capacitat per absorbir tota la demanda
assistencial que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
necessitin.

Es tracta d’una àmplia àrea d’aiguamolls amb aigües dolces
i semisalobres amb una gran varietat de flora i fauna, amb
espècies exclusives d’aquesta zona i que no es poden trobar a
altres llocs de les Pitiüses. Nombrosos estudis ambientals
defineixen Ses Feixes com a una zona de gran riquesa
ecològica, ja que es tracta d’àrees complexes amb gran variació
de factors ambientals que afavoreixen una rica biodiversitat tant
vegetal com faunística i avalen la seva necessària preservació
com a exponent del patrimoni natural de les nostres illes.
És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient a incloure al Catàleg de Zones Humides de les
Illes Balears els aiguamolls de Ses Feixes del Prat de Vila i Ses
Feixes de Talamanca de l’illa d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el major esforç possible per augmentar els
recursos i el finançament per continuar millorant la sanitat
pública de les Illes.

Palma, a 10 d'abril del 2008.
La diputada:
Marian Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, seguint el principi de complementarietat i
subsidiarietat de la sanitat privada respecte de la pública, li
siguin exigits a la sanitat privada els mateixos nivells de qualitat
i de garanties en el servei sanitari que els ofereix la sanitat
pública.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Palma, a 10 d'abril del 2008.
La diputada:
Marian Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
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 comissió.
D’acord amb allò establert al Decret Llei 1/2007, de 23 de
novembre, de mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de
protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes
Balears, pensam que és necessària la protecció dels valors
ambientals i patrimonials de Ses Feixes.
D’altra banda, és pública la voluntat d’aquest govern i dels
partits que li donam suport de completar el Catàleg de Zones
Humides protegides de les Illes Balears.
Ses Feixes és la segona zona aquàtica en importància a l’illa
d’Eivissa i reuneix unes característiques que la fan singular.
Actualment, Ses Feixes està dividida en dues zones: el Prat de
Vila, la zona més propera a la ciutat d’Eivissa, i el Prat de Ses
Monges que arriba fins a la platja de Talamanca.

A)
A la Pregunta RGE núm. 1020/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
dotació de recursos d'atenció especialitzada (I). (BOPIB núm.
30 de 15 de febrer del 2008).
De quina manera té previst la Conselleria de Salut i
Consum millorar la dotació de recursos per a l'atenció
especialitzada als diferents hospitals de les Illes Balears durant
l'any 2008?
La Conselleria de Salut i Consum, a través del Servei de
Salut, ja ha publicat una important oferta d'ocupació pública per
a aquest any, la qual millorarà considerablement els recursos
humans de l'atenció especialitzada i les seves condicions de
treball.
Per altra banda, els centres del Servei de Salut
desenvoluparan diferents plans estratègics per definir les
variacions en les seves dotacions i recursos.
Palma, 4 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1021/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
dotació de recursos d'atenció especialitzada (II). (BOPIB núm.
30 de 15 de febrer del 2008).
Amb quines especialitats té previst la Conselleria de Salut
i Consum dotar l'atenció especialitzada als diferents hospitals
de les Illes Balears durant l'any 2008?
Actualment, els ciutadans de les Illes Balears poden accedir
a tota la cartera de serveis comuns d'atenció especialitzada,
definits pel Servei Nacional de Salut, que estan a la seva
disposició a la xarxa d'hospitals de la comunitat.
Palma, 4 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció al Grup Parlamentari Popular del diputat Hble.
Sr. Gaspar Oliver i Mut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2008, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3263/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut,
mitjançant el qual manifesta la voluntat d'adscriure's al Grup
Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3264/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comunica l'acceptació de l'adscripció del diputat
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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