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(I).

AX) RGE núm. 8649/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
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BB) RGE núm. 8653/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
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BC) RGE núm. 8654/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
(VI).
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BD) RGE núm. 8655/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
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BE) RGE núm. 8656/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
(VIII).
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BF) RGE núm. 8657/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos de l'Estat
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BG) RGE núm. 8658/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos de l'Estat
(II).
10897
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BH) RGE núm. 8659/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos de l'Estat
(III).
10897
BI) RGE núm. 8660/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos del
Programa de garantia juvenil.
10897
BJ) RGE núm. 8661/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament del
Programa de garantia juvenil.
10898
BK) RGE núm. 8669/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients sancionadors
de residus.
10898
BL) RGE núm. 8678/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 19 de setembre.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8674/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions del Govern
en relació amb esdeveniments que afecten el cos de policia local.
10899
B) RGE núm. 8746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instruments
de gestió portuària impulsats recentment per Ports de les Illes Balears.
10899
C) RGE núm. 8747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Turisme
i Art Contemporani.
10899
D) RGE núm. 8748/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a extensió
del gas natural a les Illes Balears.
10899
E) RGE núm. 8749/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de places
per a persones amb discapacitat per part del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
10899
F) RGE núm. 8750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliacions del
centre de salut Es Trencadors de S'Arenal.
10900
G) RGE núm. 8751/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
qualitat de l'atenció que ofereix el Projecte Ariadna.
10900
H) RGE núm. 8752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
dels serveis de telefonia a l'illa de Formentera durant la temporada turística.
10900
I) RGE núm. 8753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Premi de qualitat i
innovació en la gestió pública.
10900
J) RGE núm. 8754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
creació de l'associació de municipis entre Porreres, Vilafranca i Montuïri.
10900
K) RGE núm. 8755/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de
projectes d'emprenedors.
10900
L) RGE núm. 8756/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats
polítiques.
10901
M) RGE núm. 8757/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diàleg amb la
comunitat educativa.
10901
N) RGE núm. 8758/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència sobre
el TIL.
10901
O) RGE núm. 8759/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
l'avortament.
10901
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P) RGE núm. 8760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals
de l'Estat.
10901
Q) RGE núm. 8761/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
10901
anulAlació del TIL.
R) RGE núm. 8762/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions petrolíferes.
10902
S) RGE núm. 8763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentències TIL.
10902

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8603/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PRUG de Cabrera.
10902
B) RGE núm. 8607/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hotel Delta.

10902

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 8672/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, relativa a modificació de l'article 315.3 del Codi Penal.
10902

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de protecció a l'artesania.

10904

B) RGE núm. 8551/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implicació del Govern de les Illes Balear en el Pla de gestió de
la Serra de Tramuntana.
10904
C) RGE núm. 8664/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del turisme cultural.

10905

D) RGE núm. 8673/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de l'Hospital de Son Dureta.

10905

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8577/14.

10906

B) SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l'adjudicació
de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital
i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l'hospital de referència de Son
Espases (RGE núm. 8742/14).
10906
C) SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre la construcció de l'Hospital Son Espases (elecció i compra
del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació realitzat per Over Marketing) (RGE núm.
8743/14).
10907
D) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i
simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10907
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2014, aprovà la Llei per la qual s'estableix
i regula la protecció de la maternitat.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI PER LA QUAL S'ESTABLEIX I REGULA LA
PROTECCIÓ A LA MATERNITAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 39 de la Constitució Espanyola, primer dels
dedicats per la nostra Carta Magna a consagrar els principis
rectors de la política social i econòmica, estableix que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la
família, i recull que els poders públics asseguren la protecció
integral dels fills, iguals davant la llei independentment de la
filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei
farà possible la investigació de la paternitat.
En aquest principi rector, que ha de guiar l'actuació de tots
els poders públics, s'inspiren la motivació i el contingut
d'aquesta llei, ja que té com a objectiu bàsic la protecció integral
de la dona embarassada que es trobi especialment en risc social
o en situació de desemparament.
L'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en
l'àmbit de la defensa i la promoció dels drets socials dels
ciutadans de les Illes Balears, estableix que l'actuació de la
comunitat de les Illes Balears haurà de centrar-se
primordialment, entre d'altres, en els àmbits corresponents a la
defensa integral de la família, la protecció específica i la tutela
social del menor i l'assistència social a les persones que pateixin
marginació, pobresa o exclusió social.
L'Estatut, a l'article 30 apartats 13, 15, 16 i 17, atribueix a la
comunitat la competència exclusiva en matèria de joventut,
acció i benestar social, desenvolupament comunitari i
integració, polítiques de protecció i suport a les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, polítiques
d'atenció a persones dependents, polítiques d'atenció a les
persones i als colAlectius en situació de pobresa o necessitat
social, protecció social de la família, conciliació de la vida
familiar i laboral i polítiques de gènere.
D'altra banda, la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona, estableix a l'article 3 el dret a la maternitat, que es
considera com un bé insubstituïble, i precisa que totes les
càrregues i les cures que suposen l'embaràs, el part, la criança
i la socialització de les filles i dels fills, han de rebre ajudes
directes de les institucions públiques de les Illes Balears, a fi de
no constituir discriminació onerosa per a les dones.
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Per últim, la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de creació de
l’Institut Balear de la Dona, a l’article 2, regula com a finalitats
bàsiques de l’Institut, elaborar i executar les mesures
necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i
la dona, impulsar i promoure la participació de la dona en tots
els àmbits i eliminar qualsevol forma de discriminació de la
dona a les Illes Balears, d’acord amb les funcions previstes a
l’article 3 de l’esmentada llei i a l’article 2 del Decret 109/2001,
de 3 d’agost, modificat pel Decret 21/2012, de 16 de març, que
regula l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la
Dona.
Les embarassades en situació de conflicte i/o
desemparament necessiten sobretot ofertes de suport efectives,
assessorament i orientació. La societat i els poders públics han
d'implicar-se activament per oferir aquest suport.
Generar una xarxa de suport solidari a la dona embarassada,
evitar el desemparament social que de vegades pateix la dona
embarassada i la creació d'una xarxa que doni cobertura i suport
a aquestes dones, especialment a les que es troben en risc
d'exclusió sociolaboral, és la intenció d'aquesta llei.
El Govern de la comunitat de les Illes Balears ha prestat des
de fa anys suports fonamentals a les dones embarassades, tant
econòmics com socials. Cal ara anar més enllà, elevant a rang
de llei l'obligació de promoure actuacions concretes de suport
i protecció a les dones embarassades.
A les Illes Balears no existeix actualment una legislació
específica que harmonitzi, faci públic, potenciï, sistematitzi i
reforci l'elenc de recursos a la disposició de la dona
embarassada. Aquest és l'objecte d'aquesta llei: contemplar les
previsions normatives necessàries perquè, en l'àmbit territorial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, existeixi una
xarxa solidària d'ajuda a les embarassades.
Una política pública d'informació i suport a la dona
embarassada l'ajudarà a poder optar en llibertat per la maternitat
i suposarà aconseguir majors cotes de justícia social. També
ajudarà a sensibilitzar la nostra societat sobre la importància i el
valor personal i social de l'embaràs i la maternitat.
Entre aquestes actuacions, al Centre d’Informació de la
Dona de l’Institut Balear de la Dona s’oferirà a la dona
embarassada informació i suport que li permetin desenvolupar
lliurement la seva activitat, removent qualsevol obstacle que
pugui tenir. La llei articula igualment una sèrie de suports
essencials per a les dones embarassades que cursin estudis
obligatoris, tendents a garantir que totes aquestes dones puguin
lliurement continuar i concloure els seus estudis tant durant
l'embaràs com quan hagin donat a llum, adequant els horaris
escolars a la seva situació.
Cal destacar que el telèfon d’informació a la dona de
l’Institut Balear de la Dona passarà a ser gratuït i s’hi podran
dirigir les dones embarassades als efectes d’aquesta llei, i que
a través de la pàgina web del Govern se’ls facilitarà la
informació que els permeti conèixer totes les ajudes i tots els
centres que la comunitat de les Illes Balears posa al seu abast.
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Aquesta llei consta d'onze articles, una disposició
addicional, una derogatòria i dues finals.

Article 4
Directrius d'actuació

Article 1
Objecte

De conformitat amb les finalitats i els principis establerts,
l'orientació de les polítiques d'atenció social a la maternitat
quedarà estructurada en atenció a les següents directrius:
a) El suport a la maternitat i la protecció del concebut no
nascut com a principis de l'estat de benestar social de la
comunitat de les Illes Balears.
b) La potenciació de caràcter transversal de les polítiques
socials de protecció de la maternitat i l’organització i la
instrumentació respectives, en tots els àmbits d'actuació de la
comunitat de les Illes Balears.
c) L'impuls de mesures per evitar embarassos no desitjats,
amb una atenció especial a les adolescents, amb polítiques de
promoció, informació, formació i fàcil accés a la planificació
familiar.
d) El foment de les mesures i dels programes sociolaborals.
e) La promoció de la corresponsabilitat de la seva parella, si
escau, durant l'embaràs de la dona, així com la seva
responsabilitat amb els fills i filles.

Aquesta llei té per objecte la configuració del marc jurídic
d'actuació de la comunitat, en l'àmbit de la protecció i l'atenció
social a la maternitat, que comprèn el disseny de mesures i
actuacions dirigides a garantir i protegir el dret de la dona
embarassada a ser mare, especialment el de les dones que es
trobin en situació de desemparament o risc social, propiciant
l'establiment dels mitjans necessaris de caràcter social, jurídic,
educatiu, sanitari o assistencial que permetin aconseguir aquesta
finalitat.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. La dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi en
situació de desprotecció i/o de risc d'exclusió social que tingui
el seu domicili o residència al territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears tindrà dret a ser assessorada sobre com
superar qualsevol conflicte que l'embaràs li pugui suposar i a ser
informada, de forma personalitzada, sobre les ajudes i els
suports que pot rebre, a la llum de les seves circumstàncies
particulars, per culminar el seu embaràs i superar amb èxit la
criança del seu fill o filla o dels seus fills i/o filles.
2. Aquesta llei és aplicable a tot l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i a totes les
administracions públiques de les Illes Balears.
Article 3
Principis rectors
Tota dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi
en una situació d'especial risc social o desemparament, tindrà
dret a ser assessorada i informada de forma personalitzada sobre
les ajudes i els suports que pot rebre per exercir el seu dret a ser
mare i la millor atenció al seu fill o filla.
A aquests efectes, des de l’Institut Balear de la Dona, es
potenciarà el Centre d’Informació de la Dona a fi d’oferir i
subministrar informació detallada sobre els recursos de
protecció social existents d'àmbit estatal, autonòmic i local, tant
públics com privats, adequats a les seves necessitats i,
especialment, els referents a salaris d'inserció social, ajudes a la
maternitat, ajudes en matèria de residència i suports a la
reinserció laboral.
Igualment, en aquests punts s'orientarà la dona sobre com
accedir a aquestes ajudes i s'hi colAlaborarà en la tramitació i la
gestió quan sigui necessari.

Article 5
Prioritat d'atenció i no discriminació
En totes les polítiques socials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s'establirà la prioritat de la dona embarassada
per accedir a les prestacions o ajudes de què es tracti, sempre
que siguin adequades a la seva situació.
Les administracions públiques adoptaran les mesures adequades
perquè cap dona embarassada no sigui objecte de perjudici o
discriminació laboral, per motiu del seu embaràs o la seva
maternitat, tant en la seva ocupació actual com en la solAlicitud
de nova ocupació.
Article 6
Adolescents i joves embarassades
1. Es prestarà especial atenció a les embarassades menors de 30
anys, en situació de desprotecció i/o risc d'exclusió social, i
especialment a les menors d'edat, que tindran dret a una
assistència específica que inclourà, almenys, les prestacions
següents:
• Educació per a la maternitat, adequada a la seva edat i
circumstàncies.
• Suport psicològic abans i després del part.
• Intervenció familiar.
• Formació afectiva sexual.
• Assistència singular en el centre escolar per adequar el seu
pla d'estudis a l'embaràs i la maternitat.
2. Per a aquelles menors que cursin estudis obligatoris,
s’inclourà una adequació dels horaris i plans escolars a les seves
necessitats durant l'embaràs i en els dos anys següents al part.
Les autoritats educatives vetllaran pel perfecte compliment
d'aquesta previsió i arbitraran els mitjans i les mesures
necessaris per fer possible l'optimització del rendiment
acadèmic de l'embarassada de forma compatible amb les
exigències derivades de l'embaràs i la maternitat.
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Article 7
Dret a la informació
En tots els centres assistencials i sanitaris radicats al territori
de la comunitat de les Illes Balears es facilitarà a les dones
gestants i a les seves famílies la informació bàsica prevista en
aquesta llei.
La informació bàsica inclourà, com a mínim, una guia de
recursos de suport i assistència a la maternitat, a més de la
referent a la legislació vigent en la matèria i la prevista per a la
prestació del consentiment informat que exigeix la norma
sanitària. Aquesta guia de recursos de suport i assistència a la
maternitat es farà sota la coordinació i la colAlaboració de
l’Institut Balear de la Dona.
També hi constarà de manera destacada el telèfon d'accés
general i gratuït previst a l'article següent.
La informació es facilitarà amb caràcter personalitzat, sense
perjudici de lliurar a més la documentació corresponent.
Article 8
Foment de la informació
1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant el telèfon
d’informació a la dona de l’Institut Balear de la Dona, facilitarà
que aquest sigui d'accés general gratuït i que permeti a
qualsevol embarassada connectar amb la xarxa de suport
regulada en aquesta llei.

Disposició addicional única
El Govern de la comunitat de les Illes Balears elaborarà un
pla integral que inclogui accions i objectius per fer realitat
l'existència d'una eficaç xarxa de suport.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti totes
les disposicions que siguin necessàries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 23 de setembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

2. Així mateix, el Govern de les Illes Balears a través de la seva
pàgina web facilitarà tota la informació de la xarxa segons es
disposa en aquesta llei, les normes i iniciatives de
desenvolupament, i en facilitarà el coneixement i l'accessibilitat
en els ambients apropiats.
Article 9
Confidencialitat de les actuacions
En les actuacions i els procediments relacionats amb la dona
embarassada, es protegiran la seva intimitat, els seus valors i
creences i la confidencialitat de les seves dades personals, així
com de qualsevol persona que estigui sota la seva guarda i
custòdia amb estricte respecte a les disposicions contingudes a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Article 10
ColAlaboració entre administracions
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2014, aprovà la Llei d'ordenació minera de
les Illes Balears.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
B)
LLEI D’ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

L’Institut Balear de la Dona promourà la implicació de les
entitats locals, inclosos els consells insulars, en la difusió del
coneixement, de la informació i dels recursos entre les
potencials interessades, i de l'existència de la xarxa de suport a
la dona embarassada que aquesta llei estableix, i la seva
colAlaboració activa en la difusió, l'aplicació i l'eficàcia
d'aquesta xarxa. A aquest efecte, es podran establir els convenis
de colAlaboració interadministrativa que siguin pertinents.
Article 11
Entitats d'iniciativa social
L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears fomentarà la colAlaboració amb les entitats privades
sense ànim de lucre que contribueixin al compliment dels
objectius prevists en aquesta llei, en els termes establerts
legalment.

Aquesta llei pretén donar resposta a una necessitat evident
a les Illes Balears, que és la regulació integral, moderna i eficaç
del sector miner balear i, a la vegada, la conciliació d’un bé
jurídic fonamental i digne de protecció, com és el medi ambient,
amb un altre, no menys digne de protecció, com és el
desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i l’ocupació.
El sector de la mineria, a les Illes Balears majoritàriament
representat per l’explotació de pedreres, té una més que notable
rellevància socioeconòmica, si bé, per la seva pròpia naturalesa,
moltes vegades deriva en una relació conflictiva amb una
normativa mediambiental en constant creixement i un
desplegament especialitzat.
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Així mateix, el caràcter preconstitucional de la Llei 22/1973,
de 21 de juliol, de mines, el seu llarg període de vigència i la
molt escassa incidència de modificacions normatives, i la
quantitat ingent de normes de tipus ambiental i territorial
d’àmbit europeu, estatal i autonòmic que reflecteixen la
preocupació de la societat actual pel manteniment del nostre
patrimoni natural i el foment del desenvolupament sostenible de
les diferents activitats econòmiques, exigeixen l’aprovació
d’una llei autonòmica que tengui en compte la necessitat de
protecció del medi ambient sense impedir el desenvolupament
econòmic del sector industrial a les Illes Balears.
D’una banda, la integració en la Unió Europea ens obliga a
tenir en compte les normes de protecció ambiental comunitàries,
considerades la pedra angular de la protecció de la biodiversitat
a Europa, com ara la Directiva 2009/147/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la
conservació de les aus silvestres, la Directiva 92/43/CEE del
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i les
recomanacions emanades dels òrgans comunitaris, en concret
les orientacions de la Comissió Europea sobre activitats
extractives de minerals no energètics, de conformitat amb els
requisits de la xarxa Natura 2000, que cerca compatibilitzar les
activitats extractives amb les directives esmentades.
Igualment resulta fonamental la Directiva 2000/60/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de
la política d’aigües, també coneguda com la Directiva Marc de
l’Aigua, que és la norma europea que presideix, des de l’any
2000, la gestió de les aigües de la Unió Europea i que estableix
un marc comunitari per a la protecció de les aigües superficials
continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les
aigües subterrànies, sempre sota la tutela de principis bàsics
com el principi de sostenibilitat, el de no-deteriorament, el de
racionalitat econòmica i recuperació de costs dels serveis
associats a la gestió de l’aigua, el principi de precaució i
adaptació i el principi de gestió participada.
D’altra banda, la regulació estatal vigent, atès que és
preconstitucional, està desfasada des del punt de vista
organitzatiu i no respon a les necessitats de planificació
estratègica del sector, desconeix el repartiment competencial
entre l’Estat i les comunitats autònomes i hi manca un marc
d’intervenció administrativa àgil i modern.
Pel que fa a la legislació de protecció ambiental, la major
part ha sorgit amb posterioritat a la legislació estatal de mines
i ha ordenat àmbits diversos, com ara els residus, l’ordenació
del territori, l’impacte ambiental, el control integrat de la
contaminació i l’avaluació ambiental estratègica. En
conseqüència, la normativa minera s’ha d’adequar a aquesta
nova situació, atès que és indispensable disposar d’un marc
normatiu coherent i actualitzat que es faci ressò de les
innovacions tecnològiques i ambientals, com també dels canvis
institucionals produïts a Espanya.
L’article 149.25 de la Constitució Espanyola estableix que
l’Estat té competència exclusiva sobre la fixació de les bases del
règim miner.

L’article 31.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
segons la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
preveu que, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat,
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears el
desplegament legislatiu i l’execució en matèria de règim miner
i energètic.
L’article 30.8 de l’Estatut d’Autonomia estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència
exclusiva, sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la
Constitució, sobre aigües minerals i termals. Aquest mateix
article, a l’apartat 46, estableix, com a competència exclusiva de
les Illes Balears, la protecció del medi ambient, l’ecologia i els
espais naturals protegits, sens perjudici de la legislació bàsica de
l’Estat.
Pel que fa a les competències insulars, l’apartat 2 de l’article
71 disposa que els consells insulars poden assumir dins el seu
àmbit territorial la funció executiva i la gestió en matèria de
“recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim
general d’aigües, aigües minerals, termals i subterrànies”.
En desplegament de les competències en matèria de
protecció del medi ambient, el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat diverses lleis, com la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears; la Llei 5/2005, de 26 de maig, de
conservació d’espais de rellevància ambiental de les Illes
Balears, i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’impacte
ambiental o avaluacions ambientals i estratègiques a les Illes
Balears, que, entre d’altres previsions, imposen limitacions i
controls al desenvolupament de l’activitat minera.
En canvi, pel que fa a les competències de desplegament
legislatiu i executiu del règim miner, només es va aprovar el Pla
director sectorial de pedreres mitjançant el Decret 77/1997, d’11
de juny. La dificultat en l’aplicació d’aquest pla i diferents
problemes d’interpretació van fer que fos objecte de revisió
mitjançant el Decret 61/1999, de 28 de maig, el qual va derogar
el Decret 77/1997.
En aquest sentit, el nou marc competencial instaurat per la
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori, atribueix
als diferents consells insulars (article 1.2.a) les competències
relatives a l’elaboració i l’aprovació a l’àmbit insular
corresponent, entre altres instruments d’ordenació, del Pla
director sectorial de pedreres.
Per això, aquesta llei preveu que els consells insulars, si es
tracta de solAlicituds de noves pedreres ubicades, segons la
definició de l’actual Pla director sectorial de pedreres de les
Illes Balears, fora de zones de localització de recursos d’interès
miner, han d’emetre un informe previ i vinculant.
No obstant això, i tenint en compte que la comunitat
autònoma de les Illes Balears és competent per definir el marc
organitzatiu d’intervenció en el sector, ha d’establir els òrgans
autonòmics que han de fixar les polítiques públiques en aquesta
matèria, com també exercir les funcions de planificació de
l’activitat extractiva, de foment del sector, d’atorgament dels
títols jurídics que habiliten per a l’aprofitament de drets miners
i de disciplina minera mitjançant els procediments
administratius necessaris per a l’ordenació de la mineria, per la
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qual cosa resultava necessària una llei que desplegàs la
legislació bàsica minera atenent les característiques i les
necessitats del sector miner de les Illes Balears sense
menyscapte de la també necessària protecció del medi ambient.
Un exponent de l’harmonització d’aquestes dues premisses és
la precisió que es fa respecte dels termes d’aplicació de les
previsions de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears, i el Decret 61/1999, de 28 de maig, que aprova la
revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears.
Amb aquesta llei s’aclareixen possibles dubtes quant a la
possibilitat d’explotacions mineres a zones d’especial
rellevància ambiental: en primer lloc, l’article 16 fa una
remissió expressa a l’aplicació directa de la Llei 1/1991, de 30
de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció de les Illes Balears, però, per resoldre
possibles interpretacions emparades en una certa confusió de
disposicions, taxativament recull, el mateix precepte, que en
aquestes zones no s’autoritzarà, en mineria metàlAlica, tècnica
minera a cel obert.

En aquest títol, es crea el Registre Miner de les Illes Balears,
en el qual, per garantir el dret dels ciutadans a tenir informació
sobre un sector tan essencial, s’hi han d’inscriure tots els drets
miners autoritzats o concedits al territori de les Illes Balears,
així com les seves modificacions al llarg de la vida de
l’explotació, incloent-hi la representació gràfica pertinent tant
de l’explotació pròpiament dita com, si s’escau, del compliment
de les fases del pla de restauració.

II

Un dels objectius de la llei és establir un procediment unitari
i integrat per a l’atorgament de tots els drets miners en el
territori de les Illes Balears, amb independència del tipus de
recurs i de l’activitat minera desenvolupada. En tot cas, ateses
les característiques especials de l’activitat minera balear,
pràcticament centrada en l’explotació de pedreres, es fa una
menció especial de les diferents situacions procedimentals
relatives a aquests tipus d’explotació, com també a la normativa
sectorial específica, com és ara el vigent Pla director sectorial
de pedreres de les Illes Balears.

Aquesta llei s’estructura en sis títols.
El títol I, Disposicions generals, estableix l’objecte, l’àmbit
d’aplicació i els principis orientadors de la llei, i inclou un
article amb definicions la finalitat de les quals és facilitar la
comprensió de situacions específiques a l’hora d’aplicar la
normativa. També s’hi defineix l’extracció ocasional, i només
es considera com a objecte d’aquesta llei l’extracció que,
emparant-se en un caràcter ocasional, incompleixi uns
determinats límits.
El títol II, Competències administratives, regula la missió
coordinadora del Govern de les Illes Balears entre les diverses
administracions: estatal, autonòmica, insulars i locals.
El Consell de la Mineria de les Illes Balears es crea com a
òrgan colAlegiat de participació, consulta i assessorament de
l’Administració de la comunitat autònoma en matèria de
mineria, per la qual cosa se li atribueixen, entre altres, funcions
d’assessorament i, en general, de promoció de línies d’acció de
contribució al foment i la millora de la productivitat i la
competitivitat del sector miner balear, i de difusió del
coneixement del sector entre la societat de les Illes Balears. A
més d’aquestes funcions de caràcter general, el Consell juga un
paper fonamental a l’àrea de la restauració. En aquest sentit, la
conselleria competent en matèria de mines assumeix les
funcions que al seu dia va perfilar el Pla director sectorial de
pedreres respecte al Consorci per a la restauració o reutilització
de pedreres inactives, mitjançant propostes o informes dels
comitès tècnics del Consell de la Mineria.
Igualment el Consell ha d’emetre informes en supòsits com
una possible modificació del Pla director sectorial de pedreres
de les Illes Balears; l’elaboració i modificació, si s’escau, dels
respectius plans directors insulars d’àmbit miner, o si es tracta
d’autoritzacions de les seccions C i D. En aquests supòsits, atesa
la seva transcendència, els informes seran vinculants.

Ambdues figures, Consell de la Mineria i Registre Miner,
han de contribuir a una transparència més elevada en el sector
de la mineria, ja que agruparà tots aquests drets miners i les
seves dades seran les úniques vàlides davant les diferents
instàncies i administracions.
El títol III, Drets miners, estableix sota aquesta rúbrica
genèrica qüestions fonamentals de la Llei.
El capítol I defineix els drets miners i regula el procediment
per atorgar-los.

S’estableixen unes condicions especials per a les solAlicituds
de drets miners dels recursos de les seccions C i D. Per raons
d’interès públic es declara tot el territori de les Illes Balears no
registrable, tal com ja es feia en l’article 47 de la Llei 13/2005,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives. No
obstant això, es podrà declarar una zona registrable sempre que,
a més de complir els requisits per a l’obtenció de l’autorització,
s’acrediti la disponibilitat dels terrenys. Si bé la normativa
estatal preveu en aquests tipus d’autoritzacions la possibilitat
d’expropiacions, com ja queda dit, es tracta d’una llei
preconstitucional i actualment és necessari reconèixer el dret
constitucional a la propietat. Concretament, l’article 33.3 de la
Constitució Espanyola estableix que: “Ningú no podrà ser privat
dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada
d’utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent
indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin”.
Al llarg de tota la llei, es destaca la importància dels
municipis en els quals se situa o se situarà el dret miner, que han
d’intervenir en diverses fases de la tramitació. En conseqüència,
amb aquest principi inspirador, en concret en el capítol I,
s’estableix que els ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals
s’ubiquin els projectes de dret miner han d’emetre un informe
sobre les qüestions de competència municipal.
El capítol II regula el contingut dels drets miners i preveu la
possibilitat de pròrrogues i ampliacions.
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El capítol III es refereix a les garanties financeres que els
titulars del dret miner han de constituir, com també a l’obligació
d’actualitzar-les. Cal esmentar la novetat que suposa la
possibilitat de subscriure contractes d’assegurances que
cobreixin la responsabilitat civil de l’entitat explotadora
derivada de l’incompliment del que disposa el pla de restauració
autoritzat, com també la responsabilitat subsidiària del titular
del dret miner per executar el pla de restauració. Quant a la
devolució de les garanties, es recull la possibilitat de tramitar
devolucions parcials sempre que s’acrediti que s’han restaurat
correctament les superfícies afectades.

en el cas que la resolució del procediment descrit en aquesta
disposició transitòria sigui denegatòria o de desistiment, tal i
com s’indica al seu apartat 13, l’explotador ha de retirar la
maquinària i les instalAlacions i restaurar immediatament l’àrea
afectada. La disposició transitòria segona estableix
l’obligatorietat que totes les explotacions mineres obtinguin la
declaració d’impacte ambiental, amb la qual cosa es garanteix
la compatibilitat de l’activitat minera amb la protecció del medi
ambient. Completen aquesta part final de la llei una disposició
derogatòria i dues de finals, on es preveu el desenvolupament
reglamentari de la llei i se n’estableix l’entrada en vigor.

El títol IV, Contingut i transmissió dels drets miners i de la
restauració, regula els drets i les obligacions del titular del dret
miner, amb una atenció especial a l’obligació de restaurar els
terrenys explotats, en la qual també s’ha d’implicar la persona
propietària dels terrenys, a qui s’imposa l’obligació de permetre
l’accés als terrenys amb l’única finalitat d’executar-ne la
restauració.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

També s’hi regula la transmissió dels drets miners i s’hi
estableix l’obligació, amb caràcter general, que qualsevol
modificació en la titularitat d’un dret miner s’ha de comunicar
a l’òrgan miner competent.
El títol V, Coordinació amb altres legislacions aplicables,
estableix mecanismes de coordinació tant respecte d’altres
normes com entre les diverses administracions. En aquest sentit,
i en coherència amb l’esperit de negociació i consens que es vol
fomentar entre les parts, es pot obrir una fase prèvia de
consultes entre les administracions afectades i el promotor.
Pel que fa als municipis amb explotacions o projectes
miners, es recull explícitament la voluntat del Govern de les
Illes Balears d’afavorir actuacions concretes i plans d’actuació
específics mitjançant la subscripció de convenis amb aquests
municipis i amb participació del sector empresarial.
El capítol I del títol VI, Disciplina minera, estableix les
previsions necessàries per efectuar la inspecció minera amb
plenes garanties per a la ciutadania i per a una determinació
adequada dels fets. El capítol II es refereix al règim disciplinari,
amb una regulació específica d’alguns aspectes del règim
sancionador, i en el capítol III es preveuen el catàleg
d’infraccions i sancions.
Finalment, aquesta llei es completa amb tres disposicions
addicionals i sis disposicions transitòries, amb les quals es
pretén donar resposta a aspectes concrets que, atesos el seu
abast i especificitat, no s’inclouen en l’articulat de la llei. Així,
la disposició transitòria primera estableix un procediment per
resoldre les discrepàncies existents i conegudes per
l’Administració entre l’autorització minera i els drets miners
inclosos en l’explotació realment executada i que deriven
majoritàriament de l’adaptació de les pedreres al Pla director
sectorial de pedreres i de continuades actuacions dels diferents
òrgans de l’Administració, que aprovaven projectes amb
diferents superfícies. La finalitat és aconseguir que les
instalAlacions emparades per actes administratius expressos o
presumptes, derivats moltes vegades del problema
d’indeterminació de superfícies, s’actualitzin i es regularitzin.
No obstant això, en el cas que els titulars de les explotacions
que es trobin en aquesta situació no solAlicitin la regularització
en el termini establert, l’autoritat competent haurà d’incoar un
expedient sancionador i, si escau, de caducitat. D’altra banda,

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular el desenvolupament de les
activitats mineres al territori de les Illes Balears, així com
l’activitat administrativa de control i supervisió d’aquestes
activitats i de les tasques de restauració, en el marc de les
competències atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes
Balears per l’Estatut d’Autonomia, en condicions de
sostenibilitat i seguretat, i promovent un aprofitament racional
compatible amb la protecció del medi ambient i el paisatge.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és aplicable a les activitats següents:
a) Exploració, investigació, explotació i aprofitament dels
recursos minerals i altres recursos geològics situats a les Illes
Balears.
b) Aprofitament dels recursos geotèrmics situats a les Illes
Balears.
c) Preparació dels minerals i els recursos extrets per al
lliurament als mercats.
d) Gestió dels residus produïts en les activitats extractives.
e) Recuperació ambiental dels espais afectats per activitats
mineres.
f) Establiments de benefici dedicats a la preparació, la
concentració o el benefici dels recursos miners definits en
aquesta llei.
g) Labors que s’executin en espais subterranis naturals,
qualsevol que sigui la seva importància, incloses les
instalAlacions elèctriques i les de ventilació.
2. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les matèries
següents:
a) Exploració, investigació, explotació i emmagatzematge
subterrani d’hidrocarburs líquids i gasosos.
b) Extracció ocasional i d’escassa importància de recursos
minerals, d’acord amb l’article 5 d’aquesta llei.
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Article 3
Principis
Els principis que inspiren aquesta llei són els següents:
a) La planificació minera en el marc de l’ordenació de
l’economia i del territori i amb respecte al principi de
proveïment de mineral propi, prioritari de cada illa.
b) La gestió sostenible dels recursos miners, amb garanties
de protecció del medi ambient i del paisatge.
c) La millora de les condicions de seguretat i salut laborals.
d) La colAlaboració, la coordinació i la cooperació de les
administracions públiques, com també l’agilitació i la
racionalització de les tramitacions oportunes.
e) La participació en la política minera dels sectors socials
i econòmics implicats i afectats.
Article 4
Definicions
1. Una explotació minera és el conjunt d’activitats
socioeconòmiques que es duen a terme per obtenir recursos d’un
jaciment de minerals.
2. Els jaciments minerals i els altres recursos geològics es
classifiquen, a l’efecte d’aquesta llei i d’acord amb la Llei
22/1973, de 21 de juliol, de mines, en les seccions següents:
Secció A: s’hi inclouen els recursos geològics d’un valor
econòmic i una comercialització geogràficament restringits,
com també aquells l’aprofitament únic dels quals sigui obtenir
fragments de grandària i forma apropiats per usar-los
directament en obres d’infraestructura, construcció i altres usos
que només exigeixen les operacions d’extracció, les
d’arrencada, trencament i calibratge.
Secció B: inclou les aigües minerals, les aigües termals, les
estructures subterrànies i els jaciments formats com a
conseqüència d’operacions regulades per aquesta llei.
Secció C: comprèn els jaciments minerals i els recursos
geològics que no estiguin inclosos en les seccions anteriors i
que siguin objecte d’aprofitament de conformitat amb aquesta
llei, excepte els inclosos en la secció D.
Secció D: inclou els carbons, els minerals radioactius, els
recursos geotèrmics, les roques bituminoses i qualsevol altre
jaciment mineral o recurs geològic d’interès energètic.
3. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per pedrera tota explotació
minera de recursos de les seccions A o C (d’acord amb la
normativa estatal bàsica) descrits en l’apartat anterior, en la qual
s’obtenen roques per a usos industrials, roques de construcció
o àrids.
4. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per pedrera activa
l’explotació amb autorització o concessió que no ha estat
declarada caducada per una resolució ferma de l’autoritat
minera.
5. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per pedrera caducada
l’explotació que ja no s’inclou en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei, atès que ha estat declarada caducada per l’autoritat minera.
6. La reutilització de pedreres actives consisteix en la
modificació del Pla de restauració per un nou projecte per fer-hi
altres activitats diferents de les extractives dins l’espai ocupat
per la pedrera. Per a l’autorització de reutilització l’informe del
consell insular serà preceptiu i vinculant.
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7. La reutilització de pedreres caducades consisteix a usar
l’espai ocupat per una pedrera caducada la restauració de la qual
no consti justificada per fer-hi activitats diferents de les
extractives, com poden ser les de tipus cultural, esportiu, social,
etnològic o les que determini el Consell de la Mineria. Per
autoritzar la reutilització l’informe del consell insular
corresponent serà preceptiu i vinculant.
8. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per activitat extractiva el
conjunt d’operacions i instalAlacions necessàries per obtenir i
comercialitzar recursos geològics. S’hi inclouen els
establiments de benefici definits en aquesta llei, així com les
instalAlacions -fixes o mòbils- i les edificacions necessàries per
al desenvolupament normal de l’activitat, com ara tallers,
bàscules, oficines, magatzems, plantes envasadores d’aigua
mineral, vestuaris o menjadors de personal, que, en tot cas, han
de complir les prescripcions que, quant a autoritzacions o
permisos, hagi previst l’Administració local o autonòmica
competent.
9. S’entén per ampliació de pedrera l’increment de la superfície
d’una pedrera autoritzada obtingut per la incorporació de
terrenys a l’autorització inicial, per qualsevol procediment
admès per la normativa minera. La pedrera i el terreny per
incorporar han de ser confrontants; en aquest sentit, no s’ha
d’entendre que hi ha separació si entre ambdós hi ha un camí,
una servitud de pas o un vial.
10. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per sòl d’ús extractiu
aquell en què es desenvolupa l’activitat extractiva definida en
aquesta llei.
11. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per roques per a usos
industrials les substàncies minerals utilitzades en processos
industrials, directament o mitjançant un tractament adequat
segons les seves propietats fisicoquímiques. S’hi inclouen els
àrids, els aglomerants, les roques de construcció, el vidre i els
productes ceràmics utilitzats en aquests processos. S’hi inclouen
també les argiles.
12. Els àrids són substàncies minerals constituïdes per pedres o
fragments de diferents mesures obtinguts directament dels
jaciments naturals o mitjançant una o diverses de les operacions
següents: trencament, trituració, rentatge, mòlta i classificació.
13. Els aglomerats són substàncies formades per àrids de
granulometria diferent en determinades proporcions que
barrejades amb altres substàncies o additius, com ara ciment,
guix, resines, calç o aglomerants, constitueixen una massa
compacta per a diferents usos constructius.
14. Les roques de construcció són les que s’exploten
industrialment per a l’obtenció de blocs, lloses o plaques per a
recobriments usats en construcció. Es denominen roques
ornamentals les que han estat treballades, escalabornades o
tallades en determinada forma o grandària, amb superfícies
elaborades mecànicament; i, pedres de construcció les que han
estat seleccionades per a l’ús en construcció i no admeten
poliment.
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15. Un recurs geotèrmic de baixa entalpia és la fracció de
l’energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de manera
tècnicament i econòmicament viable, amb valors de temperatura
inferior a 100 graus Celsius.
16. Els establiments de benefici són aquells en els quals
s’utilitzen principalment matèries primeres procedents de la
mateixa explotació i, sense incorporar-hi processos
d’emmotllatge i/o enduriment, elaboren materials aptes per a
infraestructures i indústries de la construcció. En tot cas, es
consideren establiments de benefici propis de l’activitat
extractiva les plantes de fabricació de formigó preparat,
d’aglomerat asfàltic, de morter, ensacadores, toveres i de
grava-ciment i de sòl-ciment.
L’establiment de benefici sempre ha d’estar ubicat dins de
la superfície inclosa en l’autorització d’explotació minera.
17. Els treballs que requereixen l’aplicació de tècniques mineres
són els següents:
a) Tots els que s’executen mitjançant labors subterrànies,
sigui quina sigui la seva importància.
b) Els que requereixen l’ús d’explosius, encara que siguin
labors superficials.
c) Els que es fan a cel obert i sense l’ús d’explosius, i
requereixen la formació de talls, esvorancs o bancs de més de 3
metres d’alçada.
d) Els que, inclosos o no en els casos anteriors, requereixen
fer servir qualsevol classe de maquinària per a investigació,
extracció, preparació per a concentració, depuració o
classificació.
e) Tots els que es facin en salines marítimes i lacustres, i en
relació amb aigües minerals, aigües termals i recursos
geotèrmics.
18. Es consideren residus adequats per a obres de restauració,
condicionament i ompliment o amb finalitats de construcció,
quan així ho permeti la normativa sectorial de residus
corresponent, o els que indiqui la normativa general aplicable.
19. Pla de restauració: conjunt de mesures destinades al
tractament del terreny afectat per les activitats mineres de
manera que es torni el terreny a un estat satisfactori, en
particular, pel que fa a, segons els casos, la qualitat del sòl, la
fauna, els hàbitats naturals, els sistemes d’aigua dolça, el
paisatge i els usos beneficiosos apropiats.
20. Atesa la peculiaritat geogràfica de les Illes Balears, la
quadrícula minera serà el volum de profunditat indefinida la
base superficial de la qual quedi compresa entre dos paralAlels
i dos meridians, la separació dels quals sigui de cinc segons
sexagesimals, que haurà de coincidir amb graus i minuts sencers
i, si s’escau, amb un nombre de segons que necessàriament
haurà de ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.
Article 5
Extracció ocasional
1. Es considera ocasional i d’escassa importància l’extracció de
recursos minerals que dugui a terme el propietari d’un terreny,
per al seu ús exclusiu en la mateixa propietat, i que no exigeix
aplicar cap tècnica minera. Aquest tipus d’extracció queda fora
de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
2. Per ser considerada com a extracció ocasional, aquesta
activitat ha d’estar subjecta a les limitacions següents:

a) No pot tenir caràcter lucratiu ni comercial.
b) La maquinària utilitzada ha de ser la comuna per extreure
materials, anivellar o compactar el terreny. No es permet usar
maquinària pròpia de les tècniques mineres, plantes de
tractament fixes o mòbils ni explosius.
c) La durada de l’extracció ocasional no pot excedir del
termini aprovat corresponent al permís de l’administració
competent que l’empari.
3. La comercialització dels excedents de les extraccions fetes en
l’àmbit que preveu aquest article és un supòsit regulat pel règim
sancionador d’aquesta llei. Tant la conducta del promotor de
l’actuació, si s’escau, com la de la persona propietària del
terreny es tipifiquen segons el grau de participació i
responsabilitat en la infracció.
TÍTOL II
COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES
Capítol I
Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
Article 6
Competències del Govern
Com a òrgan superior de direcció i coordinació de la política
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponen al
Consell de Govern les funcions següents:
a) Garantir la coordinació dels diferents departaments
autonòmics amb incidència en la mineria, com també facilitar
mecanismes i organismes de cooperació i coordinació amb
l’activitat i la normativa dels consells insulars i dels municipis.
b) Acordar amb caràcter excepcional, amb la justificació
prèvia de l’interès públic, la continuació del procediment
d’atorgament de drets miners en cas que hi hagi informes
preceptius desfavorables, amb les condicions que consideri
adequades.
c) Establir les línies de cooperació amb les altres
administracions públiques.
d) Resoldre la prevalença de declaracions d’utilitat pública
incompatibles quan es vegin afectades competències atribuïdes
a diferents conselleries.
e) Declarar determinades zones del territori de les Illes
Balears zones registrables segons el que estableix l’article 23
d’aquesta llei.
Article 7
Conselleria competent en matèria de mines
Corresponen a la conselleria que tengui atribuïda la
competència en matèria de mineria les funcions següents:
a) Atorgar les concessions, els permisos, les autoritzacions,
les ampliacions i les transmissions, en els termes de la legislació
bàsica estatal, necessaris per desenvolupar activitats extractives.
b) Declarar la caducitat dels drets miners.
c) Autoritzar la pròrroga de les concessions, les
autoritzacions i els permisos d’acord amb les previsions
d’aquesta llei.
d) Exercir les competències relatives a la seguretat minera.
e) Inspeccionar el compliment de les condicions tècniques,
de seguretat i ambientals de les activitats que utilitzin tècniques
mineres.
f) Exercir la potestat sancionadora en els termes que
estableixen aquesta llei i la resta de la normativa reguladora.
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g) Aprovar, vigilar i controlar el compliment dels plans de
restauració de les explotacions.
h) Impulsar la millora de les explotacions mineres
potenciant les seves competències tècniques, mediambientals,
comercials i organitzatives.
Article 8
Competències dels consells insulars
1. Els consells insulars, dins les competències d’ordenació del
territori atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia i la Llei de
consells insulars, tenen la funció d’elaborar i aprovar els plans
directors de pedreres insulars i les seves modificacions,
establint-hi les zones d’interès miner, així com d’emetre els
informes previstos a aquesta llei.
2. Els plans directors sectorials que aprovin els consells insulars
han d’ajustar-se al que estableixen les Directrius d’Ordenació
del Territori i el Pla Territorial Insular.
Capítol II
Consell de la Mineria de les Illes Balears
Article 9
Consell de la Mineria de les Illes Balears
1. Es crea el Consell de la Mineria de les Illes Balears com a
òrgan colAlegiat, amb funcions principalment consultives i
d’assessorament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en relació amb la mineria, en el marc de la defensa ambiental i
el desenvolupament sostenible. En les qüestions determinades
en l’article 11.2, les seves funcions són decisòries.
2. A efectes administratius, el Consell de la Mineria de les Illes
Balears està adscrit a la conselleria competent en matèria de
mineria.
3. El Consell de la Mineria de les Illes Balears té com a
finalitats estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de
mineria, i impulsar la coordinació dels interessos públics i
privats que conflueixen amb l’objectiu de fomentar el
desenvolupament d’una política minera insular sostenible.
Article 10
Composició
1. El Consell de la Mineria de les Illes Balears està presidit per
la persona titular de la conselleria competent en matèria de
mineria o la persona en qui delegui.
2. La composició del Consell s’ha de determinar
reglamentàriament.
Quan realitzi funcions consultives i d’assessorament, en
formaran part representants de les administracions, entre els
quals s’integraran representants dels ajuntaments amb activitat
minera, dels diferents consells insulars, de les federacions de
municipis, de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, de les organitzacions de defensa del medi
ambient, dels colAlegis professionals implicats en la matèria
minera i, en definitiva, dels agents socioeconòmics afectats per
l’activitat minera tals com pedreres, aigües minerals envasades,
salines, geotèrmiques i altres.
Quan realitzi funcions decisòries, tal com es determina en
l’article 11.2, el Consell de la Mineria estarà format tan sols
pels representants de les administracions. En aquestes sessions
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els representants de les altres entitats seran convidats i tendran
veu però no vot.
3. Els membres del Consell són nomenats per la persona titular
de la conselleria competent en matèria de mineria, a proposta de
les organitzacions representatives i de les diferents institucions.
4. Així mateix, estarà integrat per comitès tècnics composts per
personal qualificat pertanyent a les diferents administracions,
tant autonòmiques com locals. Com a mínim, comptaran amb
representants de l’àmbit competencial de mines i medi ambient
del Govern de les Illes Balears, dels diferents consells insulars
i de l’àrea urbanística dels ajuntaments afectats. Quan el Consell
hagi d’emetre informes vinculants serà preceptiu l’informe previ
del comitè tècnic.
5. Dins l’estructura dels comitès tècnics, es crearà una àrea
específica de caràcter permanent, la funció de la qual és elaborar
informes i propostes a la conselleria competent en matèria de
mines per a la restauració o reutilització de les pedreres.
Article 11
Funcions
1. Sens perjudici del que s’estableixi reglamentàriament,
corresponen al Consell de la Mineria de les Illes Balears les
funcions següents:
a) Emetre informes sobre els avantprojectes de llei, els
projectes de reglaments amb incidència en la mineria i els plans
sectorials d’activitats extractives de les Illes Balears.
b) Informar sobre els projectes inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei definits per la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears.
c) Assessorar sobre els plans i els programes amb incidència
significativa en el sector miner de les Illes Balears, a petició del
president.
d) Informar sobre tots els assumptes que en matèria minera
sotmeti a la seva consideració la conselleria competent en
matèria de mineria i els que reglamentàriament se li atribueixin.
e) Proposar línies d’actuació per al desenvolupament
sostenible de l’activitat extractiva.
f) Contribuir i promoure la restauració o la reutilització de
les pedreres, especialment de les que suposin els impactes
ambientals i paisatgístics més greus. En aquest sentit, ha de
supervisar la restauració efectiva de l’espai afectat per
extraccions que, emparant-se en una suposada consideració com
a ocasional, hagin vulnerat els límits que estableix l’article 5
d’aquesta llei.
g) Proposar mesures per millorar la política minera de les
Illes Balears, tenint en compte l’entorn proper de la Unió
Europea.
h) Emetre informes i efectuar propostes en matèria de
mineria, a iniciativa pròpia o per donar resposta a les demandes
del sector.
i) ColAlaborar en els estudis sobre l’evolució de l’activitat
extractiva i les seves perspectives.
j) Formular propostes de bones pràctiques per a l’evolució
dels procediments d’extracció i difondre’n les ja existents.
k) Proposar actuacions per millorar la imatge del sector i el
coneixement ciutadà sobre la seva incidència econòmica i
social.
l) Impulsar la comunicació i la coordinació entre la iniciativa
pública i privada.
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m) Ser informat anualment respecte dels expedients
administratius relatius a autoritzacions, concessions,
ampliacions, pròrrogues, transmissions i regularitzacions
d’explotacions mineres de les Illes Balears.
n) Ser informat anualment de les sancions imposades en
matèria minera.
2. Els informes del Consell de la Mineria seran preceptius i no
vinculants, excepte els que emeti sobre plans sectorials
d’activitats extractives a les Illes Balears i sobre projectes
miners de les seccions C i D, que seran preceptius i vinculants.
Capítol III
Registre Miner de les Illes Balears
Article 12
Registre Miner de les Illes Balears
1. Es crea el Registre Miner de les Illes Balears, en el qual s’han
d’inscriure tots els drets miners autoritzats o concedits al
territori de les Illes Balears, així com les seves modificacions.
La inscripció ha d’incloure, amb el desglossament suficient, el
tipus de dret miner, el titular, l’extensió, la delimitació, els
establiments de benefici i instalAlacions auxiliars, la maquinària
i qualsevol altre element essencial per a l’activitat minera.
Igualment, s’hi ha d’incloure la pertinent representació
gràfica, tant de l’explotació pròpiament dita com, si s’escau, del
compliment de les fases del Pla de restauració.
2. Les dades reflectides en el Registre Miner de les Illes Balears
són una eina fonamental d’informació i de suport per a la gestió
interna i la definició de la política minera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i són, amb caràcter general, les
úniques vàlides sobre l’extensió o delimitació de drets miners
autoritzats o concedits durant el transcurs de la vida de
l’explotació.
3. El Registre Miner de les Illes Balears ha de ser públic i ha
d’estar integrat dins la informació territorial actualitzada que
proporcionen els serveis cartogràfics del Govern de les Illes
Balears.
4. Les inscripcions en el Registre Miner de les Illes Balears, tant
de les modificacions dels drets miners ja existents en entrar en
vigor aquesta llei, com dels que s’autoritzin amb posterioritat,
les farà d’ofici l’autoritat minera. Així mateix es faran d’ofici
les inscripcions dels drets miners dels quals se solAliciti la
regularització prevista en la disposició transitòria primera
d’aquesta llei, una vegada que hi hagi resolució ferma.

TÍTOL III
DRETS MINERS
Capítol I
Concepte de dret miner i procediment d’atorgament
Article 13
Drets miners
1. Els drets miners que s’atorguin o se solAlicitin a les Illes
Balears s’han d’ajustar al que disposa aquest títol.
2. Sens perjudici de l’aplicació de la legislació estatal bàsica,
fonamentalment la Llei 22/1973 i el Reial Decret 2857/1978, de
25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general per al règim
de la mineria, i la normativa concordant, ateses les
característiques especials de l’activitat minera balear,
pràcticament centrada en l’explotació de pedreres, s’apliquen
les previsions del Pla director sectorial de pedreres de les Illes
Balears, aprovat pel Decret 61/1999, de 28 de maig, i de la
normativa sectorial vigent, mentre no s’hagin aprovat els Plans
Directors Insulars de Pedreres.
3. Són drets miners regulats en la legislació específica minera
els següents:
a) Les autoritzacions d’aprofitament si es tracta de recursos
de la secció A, com també les seves ampliacions.
b) Les autoritzacions i les concessions d’aprofitament de
recursos de la secció B, com també les seves ampliacions.
c) Els permisos d’exploració, els permisos d’investigació i
les concessions d’explotació si es tracta de jaciments o recursos
de les seccions C i D, com també les seves ampliacions.
4. Amb les particularitats que preveu aquesta llei, s’estableix un
procediment unitari i integrat per atorgar tots els drets miners en
el territori de les Illes Balears, amb independència del tipus de
recurs i de l’activitat minera desenvolupada.
5. L’atorgament d’una autorització, un permís o una concessió
per a exploració, investigació, aprofitament o explotació de
jaciments minerals i recursos geològics, s’entén sens perjudici
de tercer i no exclou la necessitat d’obtenir les altres
autoritzacions i requisits que, d’acord amb la normativa vigent,
siguin necessaris.
Article 14
Òrgan miner competent
1. Sens perjudici de les funcions que aquesta llei atribueix al
Consell de Govern de les Illes Balears en l’article 6, l’òrgan
miner competent o l’autoritat minera és la persona titular de la
conselleria que tengui atribuïdes les competències en matèria de
mines de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a qui
correspon atorgar els drets miners, autoritzar-ne les
modificacions, les transmissions i les pròrrogues, i, si escau,
declarar-ne la caducitat.
2. L’òrgan miner competent ha de vetllar perquè l’atorgament
dels drets miners respecti les prescripcions de la normativa
minera, d’aigües, ambiental, agrària i d’ordenació del territori,
com també qualsevol altra que hi sigui aplicable.
3. En cas d’aprofitaments immediats directament associats a
projectes d’obres públiques i que no impliquin benefici de
recursos al territori de les Illes Balears, correspon autoritzar-los
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a l’òrgan competent per aprovar el projecte de construcció
corresponent, qualsevol que sigui el sistema d’execució,
mitjançant el compliment de les prescripcions d’aquesta llei i de
la normativa de seguretat minera. Les autoritzacions hauran de
fixar l’obligació de restaurar els terrenys afectats.
4. L’òrgan competent per aprovar el projecte de construcció
corresponent ha de notificar a la conselleria competent en
matèria de mines l’inici i la finalització dels treballs esmentats
en l’apartat anterior, i anualment ha d’informar de les quantitats
de materials extrets.
5. Sens perjudici de l’exercici propi de les competències que té
assignades, l’òrgan miner pot solAlicitar la colAlaboració
d’entitats colAlaboradores de l’Administració i d’organismes de
control autoritzats, d’acord amb la normativa vigent.
L’actuació d’aquestes entitats en l’àmbit de l’administració
minera pot ser desplegada reglamentàriament.
Article 15
SolAlicituds de drets miners
1. Les solAlicituds de drets miners s’han de presentar en suport
de paper degudament foliades i enquadernades, acompanyades
d’un índex descriptiu del contingut i en tantes còpies en format
digital com l’autoritat minera exigeixi. En tot cas, com a mínim,
s’ha de presentar la documentació següent:
a) El model normalitzat de solAlicitud.
b) La documentació que acrediti que la persona solAlicitant
compleix els requisits que exigeix la legislació minera per poder
ser titular de drets miners, especialment quant a la disponibilitat
dels terrenys durant el temps previst d’explotació solAlicitada, i
un informe de la seva solvència econòmica i tècnica i de
viabilitat del projecte.
c) Un projecte d’explotació (tom I), que han de signar els
titulats universitaris que es determinen en l’article 117.2 i 3 de
la Llei 22/1973, de mines, que ha de contenir la documentació
següent:
1r. Una memòria, que ha de comprendre el projecte
d’exploració, investigació o explotació i els projectes
d’instalAlacions mineres i processos productius, el contingut
dels quals es pot establir reglamentàriament.
2n. Un pla de cessament i d’abandonament d’activitats
mineres.
3r. Un calendari d’execució i pressupost.
4t. Els plànols.
5è. La documentació annexa següent:
I. Geologia del dipòsit.
II. Estudi geotècnic.
III. Estudi hidrològic i estudi hidrogeològic que valori la
possible afecció potencial al domini públic hidràulic
subterrani i plantegi les mesures de prevenció
necessàries.
IV. InstalAlacions
6è. Un pressupost de les despeses prèvies a l’engegada de
l’activitat i del primer any d’explotació.
7è. Un estudi econòmic i financer.
8è. Un programa d’execució d’instalAlacions.
d) Un pla de restauració (tom II), que ha de signar un tècnic
o tècnica competent segons la legislació vigent, de l’espai
afectat per les activitats mineres. La restauració s’ha d’executar
per fases, des de l’inici mateix de l’explotació. Aquest pla ha de
disposar d’un índex i dels continguts especificats en la legislació
vigent, i almenys de la documentació següent:
1r. La descripció de l’entorn.
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2n. Les mesures previstes per rehabilitar l’espai natural.
3r. Les mesures previstes per rehabilitar els serveis i les
instalAlacions.
4t. El pla de gestió de residus.
5è. El calendari i el pressupost de la restauració, que ha de
contenir les fases seqüenciades de la restauració.
6è. La documentació gràfica i planimètrica, utilitzant la
millor tecnologia disponible, de com han de quedar
finalment els terrenys després de la restauració.
e) Qualsevol altra documentació (tom III) i informació
acreditativa del compliment dels requisits que estableix la
legislació sectorial i mediambiental aplicable.
f) El document de seguretat i salut, que ha de ser redactat per
un titulat universitari de mines (tom IV).
g) En cas de drets miners sotmesos a l’avaluació ambiental,
un estudi ambiental amb el contingut que estableix la legislació
vigent per trametre’l a l’òrgan ambiental corresponent (tom V).
2. A la solAlicitud dels drets miners, s’hi ha d’adjuntar una
memòria amb el resum de totes les indicacions especificades en
els paràgrafs anteriors, per facilitar-ne la comprensió a l’efecte
del tràmit d’informació pública.
3. També s’ha de presentar qualsevol altra documentació que
estableixi reglamentàriament l’autoritat minera.
4. En els projectes subjectes a tràmit ambiental definits per la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, la direcció general competent en matèria de mines ha
d’emetre un informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte que,
juntament amb tota la documentació presentada, s’ha d’enviar
al Consell de la Mineria de les Illes Balears, el qual podrà fer-hi
les observacions que consideri pertinents.
5. En les solAlicituds de nous drets miners situats fora de les
zones de localització de recursos d’interès miner en el Pla
director sectorial de pedreres vigent en què sigui necessària la
declaració d’interès general, el consell insular ha d’emetre un
informe preceptiu i vinculant. Aquest informe suplirà la
declaració d’interès general. Si l’informe no s’emet en el
termini de tres mesos comptadors des de la data de recepció de
la solAlicitud, s’entendrà favorable i tampoc no serà necessària
la declaració d’interès general.
Article 16
SolAlicituds de drets miners a zones de rellevància ambiental
1. No es poden autoritzar noves pedreres ni, en mineria
metàlAlica, l’ús de tècnica a cel obert, a l’àmbit de les àrees
d’especial protecció d’interès a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, delimitades per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals i de règim urbanístic vigent.
Tampoc no es permeten extraccions d’arena ni el
manteniment de les ja existents:
a) A l’àmbit de les ANEI
(àrees naturals d’especial interès) declarades per l’esmentada
llei.
b) Als sistemes dunars litorals delimitats en el mapa
geològic d’Espanya, elaborat per l’Institut Geològic i Miner
d’Espanya.
2. A la resta de solAlicituds de drets miners ubicats en àrees
d’especial protecció, definides per la Llei 1/1991, o a llocs de
rellevància ambiental, definits per la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, o la
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normativa de protecció ambiental que la substitueixi, a més de
la documentació descrita en l’article anterior, el promotor ha de
presentar un document d’avaluació adequada per analitzar la
repercussió de les activitats en l’espai protegit.
Les solAlicituds s’han de tramitar d’acord amb les previsions
d’aquesta llei, i amb compliment dels requisits que estableix la
normativa europea sobre hàbitats, amb les mesures
compensatòries que corresponguin, de conformitat amb els
requisits de la legislació ambiental aplicable. ParalAlelament,
s’ha de solAlicitar l’avaluació d’impacte ambiental.
3. Una vegada que s’hagi presentat la documentació relativa a
la solAlicitud de drets miners a zones d’especial protecció i a
llocs de rellevància ambiental, la conselleria competent en
matèria de mineria l’ha de trametre a l’òrgan ambiental, que ha
d’informar sobre l’avaluació adequada.
4. La direcció general competent en matèria de mines, atès
l’informe de l’òrgan ambiental o, si s’escau, una vegada
transcorregut el termini legal per emetre’l, ha d’elaborar un
informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte, que, juntament
amb tota la documentació relativa a l’avaluació de l’òrgan
ambiental, ha de trametre al Consell de la Mineria de les Illes
Balears, el qual pot fer-hi les observacions que consideri
pertinents.
5. En el cas que l’informe de l’òrgan ambiental sigui favorable,
l’òrgan substantiu ha de continuar el procediment.
6. En el cas que l’informe de l’òrgan ambiental sigui
desfavorable i en circumstàncies excepcionals, a instàncies del
promotor, es podrà continuar la tramitació seguint el
procediment establert per a la resolució de discrepàncies en
l’article 36.2.a) de la Llei 11/2006, sempre que es respectin les
garanties procedimentals establertes en les disposicions
europees de protecció ambiental i amb la consulta prèvia a la
Comissió Europea. En tot cas, es requereix que no hi hagi
solucions alternatives i que el pla o projecte s’hagi d’executar
per raons imperioses d’interès públic de primer ordre. En aquest
cas, cal aplicar mesures de compensació.
La resolució de continuació ha d’establir les disposicions
necessàries en relació amb la protecció ambiental, que s’han
d’incorporar al projecte.
Article 17
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners de la
secció A
A més de la documentació exigida en l’article 15 d’aquesta
llei, a la solAlicitud de drets miners de la secció A s’ha
d’adjuntar la documentació que acrediti el dret de l’aprofitament
quan el jaciment estigui en terrenys de propietat privada, de
conformitat amb la legislació específica de mines. Quan el
jaciment estigui en terrenys de propietat pública, és necessari el
títol que habilita de l’administració titular.

Article 18
Obertura de noves pedreres i les seves instalAlacions
1. Si se solAlicita l’autorització o la concessió per explotar un
recurs miner de les seccions A o C que sigui una pedrera, el
promotor ha de presentar, juntament amb la documentació
descrita en els articles anteriors, un estudi, redactat per un tècnic
competent, sobre la viabilitat econòmica de la nova pedrera i un
certificat emès per un tècnic competent sobre la situació de la
pedrera en relació amb les àrees incloses en les de localització
de recursos d’interès miner, segons el Pla director sectorial de
pedreres de les Illes Balears vigent en el moment de la
solAlicitud.
2. Per a l’autorització o la concessió d’aquestes noves
explotacions s’han de considerar els criteris de prioritat
següents:
a) Que es trobin a les zones incloses dins la localització de
recursos d’interès miner segons els plans directors sectorials
corresponents.
b) L’ampliació de pedreres actives.
c) La reexplotació de pedreres caducades.
d) La possibilitat de recórrer a la substitució d’un material
per un altre.
Article 19
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners sobre
jaciments d’origen no natural, estructures subterrànies i
similars
A més de la documentació exigida en l’article 15 d’aquesta
llei, la solAlicitud de drets miners sobre jaciments d’origen no
natural, estructures subterrànies i similars ha d’exigir la
declaració prèvia de la seva qualificació com a recursos de la
secció B, que ha de dur a terme l’òrgan miner competent.
Article 20
Modificacions i ampliacions d’autoritzacions d’aigües
minerals i termals
1. En la solAlicitud d’ampliació del reconeixement d’una nova
font o captació subterrània dins d’un perímetre de protecció ja
atorgat, s’ha d’acreditar que l’aigua procedeix del mateix
aqüífer i que la seva composició fisicoquímica és similar,
segons el criteri de constància química que figura en
l’autorització existent.
2. L’acreditació a què es refereix l’apartat anterior es pot dur a
terme mitjançant una anàlisi, segons el procediment establert en
la Llei 22/1973, o qualsevol altre procediment que deixi
constància fefaent de la identitat de l’aqüífer i de la composició
fisicoquímica similar de l’aigua.
3. En cas que la nova captació o l’aprofundiment de l’existent
suposin la captació d’un altre aqüífer diferent, s’ha d’iniciar un
nou expedient de declaració mineral o termal de les aigües.
4. L’autorització de modificació del cabal màxim que s’ha
d’aprofitar i de les condicions que el regulen correspon a
l’autoritat minera, amb l’informe previ i favorable de l’òrgan
competent en matèria de recursos hídrics.
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Article 21
Explotacions de salines
Les autoritzacions d’explotacions de salines, les ha d’atorgar
l’òrgan miner competent. En tot cas, qualsevol modificació de
l’autorització, incloent-hi els treballs de manteniment, s’ha de
presentar a l’òrgan miner perquè l’autoritzi, amb l’informe previ
corresponent de l’òrgan ambiental competent.
Article 22
Ocupació de terrenys per a l’aprofitament de recursos de
la secció B
1. La persona titular d’una autorització d’aprofitament de recurs
de la secció B té dret a l’ocupació temporal o a l’expropiació
forçosa dels terrenys necessaris per ubicar-hi els treballs, les
instalAlacions i els serveis.
2. Si no hi ha normativa autonòmica i sens perjudici de
l’aplicació de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre
de 1954, s’ha d’aplicar la normativa estatal en matèria de
mineria.
Article 23
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners de
recursos de la secció C
1. De forma excepcional pot declarar-se la registrabilitat per als
recursos miners de la secció C a solAlicitud de l’interessat i si
s’acredita la disponibilitat dels terrenys i el compliment de la
resta de condicions exigides en els punts següents.
2. Les explotacions mineres d’aprofitament de recursos de la
secció C, a més de la prèvia declaració de zona registrable,
necessiten, en el cas de noves concessions, ampliacions o
pròrrogues de les existents, l’informe favorable del Consell de
la Mineria.
3. En el moment de la solAlicitud s’ha d’acreditar la
disponibilitat sobre els terrenys, almenys pel temps pel qual se
solAlicita la concessió, ampliació o pròrroga.
A la solAlicitud s’han d’adjuntar, a més de la documentació
descrita en els articles 15 i 16 d’aquesta llei, i de la solAlicitud de
registrabilitat, els documents següents:
a) Una memòria descriptiva de l’explotació que es duu a
terme, que ha de signar una persona titulada universitària de
mines i en la qual s’han de detallar les labors, les instalAlacions
i els serveis que s’han de fer i que es considerin imprescindibles
per a l’aprofitament racional del recurs.
b) Els plànols detallats de l’explotació, que han d’incloure
els terrenys que es pretén explotar.
c) La relació de les inversions fetes en instalAlacions i
treballs efectuats.
d) Les produccions que s’hagin aconseguit, si s’escau, com
també les que s’hagin d’obtenir, amb indicació de les
aplicacions i les finalitats.
4. Una vegada feta la tramitació, si els informes vinculants són
favorables, la conselleria competent en matèria de mineria
remetrà l’expedient al Consell de Govern per a la seva
declaració de zona registrable, si ho considera pertinent.
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Article 24
Condicions especials de la solAlicitud d’aprofitament de
recursos geotèrmics
1. Per a una solAlicitud de recursos d’aprofitament geotèrmic
s’ha de presentar davant l’autoritat minera, a més del projecte,
segons l’article 15 d’aquesta llei, l’autorització corresponent
d’obra subterrània i la concessió d’aprofitament d’aigües
subterrànies i d’abocament, aquesta darrera si escau, emeses per
l’òrgan competent en matèria de recursos hídrics o, si pertoca,
acreditació d’haver-les solAlicitat.
Per atorgar el dret miner d’aprofitament de recursos
geotèrmics és imprescindible acreditar l’obtenció de
l’autorització i la concessió abans esmentades.
2. Sempre que es tracti de jaciments de baixa entalpia, i amb
l’informe tècnic favorable de la direcció general competent en
matèria de mines, es poden fer labors mineres d’explotació de
recursos geotèrmics a distàncies inferiors a quaranta metres
d’edificis i conduccions d’aigua; inferiors a cent metres de
brolladors, canals, sèquies i abeuradors o fonts públiques, i dins
els perímetres de protecció de banys o aigües mineromedicinals
o mineroindustrials o termals.
En aquest cas, amb la solAlicitud i la documentació general
prevista en l’article 15, el promotor ha de presentar una
memòria completa, amb la descripció i la justificació dels
vessants ambientals, tècnics i de seguretat corresponents.
Article 25
Tramitació dels expedients d’ocupació de terrenys i similars
1. La tramitació dels expedients d’ocupació temporal i altres
danys i els d’expropiació forçosa, derivats de les situacions
descrites en els articles anteriors, s’han de dur a terme de
conformitat amb la Llei d’expropiació forçosa en tot el que no
prevegi la normativa estatal en matèria de mineria.
2. Les remissions generals de l’apartat anterior també s’han
d’aplicar respecte dels titulars de permisos d’exploració,
adjudicataris de la fase exploratòria en una reserva o dels
titulars d’un permís d’investigació i adjudicataris de la
investigació d’una zona amb reserva, amb relació a situacions
d’ocupació de terrenys i supòsits similars.
Article 26
Esmena de les solAlicituds
Si la solAlicitud d’iniciació no compleix els requisits que
estableix aquesta llei, s’ha de requerir la persona interessada
perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució
prèvia motivada.
Article 27
Informe municipal preceptiu
1. L’ajuntament o els ajuntaments dins l’àmbit territorial dels
quals s’ubiqui el projecte de dret miner han d’emetre un informe
sobre les qüestions de competència municipal. A aquest efecte,
l’òrgan miner ha de trametre una còpia digital del projecte
presentat a l’ajuntament afectat, que disposa d’un termini d’un
mes comptador des que l’hagi rebut per emetre l’informe
esmentat.
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2. En cas de no emetre l’informe en el termini previst, es poden
prosseguir les actuacions. Si l’informe és emès fora de termini,
però rebut abans de l’atorgament dels drets miners, l’òrgan
miner competent ha de valorar-lo en la resolució.
3. Si l’informe municipal és desfavorable, sempre que l’òrgan
competent el rebi abans de l’atorgament dels drets miners, i si
aquest està disconforme, excepcionalment, ha d’elevar
l’expedient al Consell de Govern, que pot autoritzar
motivadament la continuació del procediment, amb les
condicions que consideri adequades, que s’han d’incorporar al
projecte.
Article 28
Informació pública
1. Si se solAlicita un dret miner o una modificació substancial
d’un dret miner ja existent, una vegada presentada la
documentació d’acord amb el que estableixen els articles
anteriors, s’ha d’obrir un període d’informació pública que no
ha de ser inferior a trenta dies.
2. La previsió de l’apartat anterior no s’ha d’aplicar en els
supòsits que regula la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, atès que ja s’haurà dut a terme
el període d’informació pública esmentat.
3. L’òrgan miner competent ha de trametre una còpia de
l’expedient a les altres administracions afectades perquè es
puguin pronunciar sobre les matèries de la seva competència en
un termini màxim d’un mes.
Article 29
Compatibilitat amb drets miners preexistents i altres usos
d’interès públic
1. Si la solAlicitud d’un dret miner afecta un dret miner
preexistent o altres usos d’interès públic, l’òrgan miner
competent s’ha de pronunciar sobre la seva compatibilitat o
incompatibilitat, com també sobre la seva prevalença,
mitjançant el procediment que reglamentàriament s’estableixi.
2. Per a això, ha de tenir en compte els criteris següents:
a) La viabilitat i l’interès econòmic de la solAlicitud, d’acord
amb la memòria presentada.
b) La incidència en l’entorn natural i social, el paisatge i el
medi rural.
c) La repercussió sobre altres infraestructures d’interès
públic existents al territori afectat.
3. Si considera que la solAlicitud és incompatible amb un altre
dret miner preexistent, l’òrgan miner competent ha de dictar una
resolució motivada que determini quin és el dret miner de més
interès o utilitat pública, que serà el prevalent.

Article 30
Tràmit d’audiència
1. Una vegada emesos els informes preceptius o, si escau,
transcorregut el termini corresponent sense que s’hagin emès,
s’ha de donar audiència a les persones interessades perquè
formulin les alAlegacions o aportin les informacions i els
documents que considerin pertinents en el termini màxim de
trenta dies.
2. Si abans de vèncer el termini les persones interessades
manifesten la seva decisió de no efectuar alAlegacions ni aportar
nous documents o justificacions, el tràmit s’ha de considerar
complert.
Article 31
Resolució
1. L’òrgan miner competent ha de dictar i notificar la resolució
motivada que posa fi al procediment en el termini màxim de
devuit mesos des de la solAlicitud i ha d’incorporar, si escau, les
condicions que resultin dels informes preceptius.
2. La resolució que atorgui el dret miner pot imposar les
condicions necessàries per a la seva adequació o compatibilitat
amb altres interessos dignes de protecció.
Amb les condicions que, si s’escau, siguin procedents, la
resolució també pot incloure l’autorització d’establiments de
benefici, sempre que hi hagi una unitat productiva i d’ubicació
física de les instalAlacions.
3. Si transcorregut el termini màxim de devuit mesos no s’ha
notificat la resolució expressa, operarà el silenci administratiu.
Article 32
Notificació i publicitat
1. La notificació s’ha d’efectuar a les persones interessades, a
l’ajuntament en el terme del qual se situï el projecte miner, als
diferents òrgans que han emès els informes preceptius i, si
escau, als altres òrgans administratius que siguin competents.
2. L’atorgament dels drets miners s’ha d’inscriure en el Registre
Miner de les Illes Balears, regulat en l’article 12 d’aquesta llei.
3. Si es tracta de drets miners referits a les seccions C i D, la
resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Article 33
Vinculació del planejament municipal
1. Una vegada que l’ajuntament afectat hagi rebut la notificació
de l’autorització o la concessió del dret miner, ha d’iniciar la
tramitació de la corresponent modificació puntual del seu
planejament, regulada en la normativa urbanística d’aplicació,
incorporant en l’àmbit del sòl delimitat en l’autorització minera
la qualificació que només admeti l’ús extractiu. Una vegada
incorporada al planejament, no és necessària la declaració
d’interès general.
2. Si l’adaptació del planejament urbanístic no es produeix en
un termini de sis mesos des que s’hagi rebut la notificació a què
fa referència l’apartat anterior, el consell insular corresponent
s’ha de subrogar en les competències municipals per redactar-la
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i tramitar-la. Tampoc en aquest supòsit no és necessària la
declaració d’interès general.

6. La caducitat dels drets miners es regula en aquesta llei i en la
normativa estatal en matèria de mineria.

3. L’autorització d’activitat municipal està gravada amb una
prestació compensatòria, tal com estipula l’article 17 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

Article 36
Pròrroga de drets miners

4. Les determinacions del Pla director sectorial de pedreres de
les Illes Balears o de qualsevol altre pla sectorial que reguli
l’activitat extractiva a les Illes Balears, són aplicables
directament i prevalen sobre les de planejament urbanístic de
qualsevol administració, que han de ser objecte d’adaptació.
Capítol II
Contingut dels drets miners
Article 34
Contingut dels drets miners
1. La resolució d’atorgament d’un dret miner ha d’incloure el
contingut mínim següent:
a) Les condicions imposades per l’òrgan miner competent
per a l’exercici de les activitats d’exploració, investigació i
explotació, com també per als establiments de benefici.
b) L’extensió i la delimitació.
c) El termini de vigència i les condicions de pròrroga, si
escau.
d) La constitució de les garanties obligatòries.
e) Les prescripcions que garanteixin, si escau, la protecció
dels recursos naturals.
f) Les mesures relatives al tancament definitiu i a
l’abandonament de l’explotació.
g) Qualsevol altra mesura o condició que determini la
legislació sectorial aplicable.
2. Els drets miners han de contenir, a més, quan ho exigeixi la
normativa aplicable, la documentació següent:
a) La declaració d’impacte ambiental o altres figures
d’avaluació ambiental.
b) Les condicions preventives i de control necessàries en
matèria d’accidents greus.
c) Les condicions d’activitat dels establiments de benefici
vinculats a les activitats mineres.
Article 35
Vigència temporal dels drets miners
1. Les autoritzacions mineres per a recursos de les seccions A
i B s’han d’atorgar pel període previst en el projecte
d’explotació corresponent. En tot cas, es poden prorrogar
d’acord amb les previsions de l’article 36 següent.
2. La durada de l’autorització per a recursos de les seccions A
i B no pot excedir del temps pel qual el peticionari tengui
acreditat el dret d’aprofitament.
3. Els permisos d’exploració s’han d’atorgar per un termini
màxim d’un any.
4. Els permisos d’investigació s’han d’atorgar per un període
màxim de tres anys.
5. Les concessions d’explotació minera s’han d’atorgar per un
període de trenta anys.

1. Transcorregut el termini màxim de vigència dels permisos
d’exploració i dels permisos d’investigació, es poden prorrogar
per períodes successius, de conformitat amb el que disposa la
legislació general.
2. Les autoritzacions mineres per a recursos de les seccions A
i B es poden prorrogar per períodes de fins a deu anys, amb un
límit màxim de trenta anys.
3. Les concessions d’explotació minera per a recursos de la
secció C es poden prorrogar per períodes successius de trenta
anys, fins a un màxim de noranta anys.
4. La pròrroga dels drets miners no pot suposar mai una
alteració substancial de les condicions dels drets miners vigents.
5. Per tramitar la solAlicitud de pròrroga és imprescindible que
la persona titular de l’explotació garanteixi adequadament el
compliment de les obligacions de restauració, que han de
suposar sempre una actualització de l’import de l’aval o la
garantia que s’hagi constituït amb aquesta finalitat.
6. Si la persona titular de l’explotació no és la propietària dels
terrenys, ha d’acreditar la seva disponibilitat almenys durant el
temps de pròrroga solAlicitat.
7. La persona titular de les autoritzacions de les seccions A i B
ha de solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de dotze
mesos. En el cas de les concessions d’explotació de la secció C,
ha de solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de tres
anys abans de vèncer el termini de vigència dels drets miners.
8. La persona titular dels permisos d’exploració ha de solAlicitar
la pròrroga amb una antelació mínima de tres mesos abans de
vèncer el termini de vigència d’aquests permisos.
9. La persona titular dels permisos d’investigació ha de
solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de sis mesos
abans de vèncer el termini de vigència dels permisos.
10. El termini per resoldre les solAlicituds de pròrroga dels
permisos d’exploració i investigació és de sis mesos i es
computarà des de la data de la solAlicitud. La falta de resolució
en aquest termini tendrà efectes denegatoris de la solAlicitud per
silenci administratiu.
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Article 37
Pròrroga d’autoritzacions de les seccions A i B

Article 39
Ampliacions d’autoritzacions de recursos miners

1. Les autoritzacions d’aprofitament que siguin autoritzacions
de recursos de les seccions A i B es poden prorrogar d’acord
amb les previsions regulades en els articles 35 i 36 d’aquesta
llei.

1. El procediment per ampliar la superfície autoritzada i les
seves instalAlacions, en allò que no regula aquesta llei, ha de ser
el que preveu la normativa bàsica estatal i autonòmica.
Les autoritzacions mineres s’han d’atorgar pel període
previst en el projecte d’explotació corresponent, inclosa la
restauració de les àrees afectades, si escau, i no poden excedir
d’aquell per al qual la persona solAlicitant tengui acreditat el dret
d’aprofitament. En el cas de les ampliacions, a més de la
documentació establerta en l’article 15, s’han d’acreditar la
necessària continuïtat en superfície, la viabilitat tècnica i
econòmica de l’ampliació i els mitjans i el personal prevists.

2. A la solAlicitud s’ha d’adjuntar una modificació del projecte
de restauració i un projecte general d’explotació per al següent
període amb l’ús de tècniques d’explotació, tractament i
benefici adequades al progrés tecnològic, i amb un càlcul de
reserves, amb un informe emès pel director facultatiu
responsable, en el qual:
a) Ha d’acreditar la continuïtat del recurs explotat.
b) En cas contrari, ha de justificar que no s’han pogut
explotar totes les reserves concedides pel període aprovat fins
avui i que el temps de pròrroga solAlicitat es correspon amb el
temps necessari per a l’explotació de les reserves esmentades.
3. Correspon a l’òrgan miner competent resoldre l’expedient de
pròrroga en el termini de dotze mesos des de la solAlicitud. La
falta de resolució en aquest termini tendrà efectes denegatoris
de la solAlicitud per silenci administratiu. En aquest cas, s’han
de reprendre les tasques exclusivament de restauració del pla de
restauració aprovat, amb les prescripcions que ordeni l’autoritat
minera.
Article 38
Pròrroga de concessions de les seccions C i D
1. Les solAlicituds de pròrrogues relatives a concessions
d’explotació de recursos de les seccions C i D s’han de tramitar
segons el que estableix aquest article i d’acord amb les
previsions dels articles 35 i 36 d’aquesta llei.
2. A la solAlicitud de cada pròrroga, el concessionari hi ha
d’adjuntar una modificació del projecte de restauració i un
projecte general d’explotació per al següent període amb l’ús de
tècniques d’explotació, tractament i benefici adequades al
progrés tecnològic, i amb un càlcul de reserves.
3. A l’efecte de justificar la pròrroga, s’ha de presentar un
informe emès pel director facultatiu responsable, en el qual:
a) Ha d’acreditar la continuïtat del recurs explotat o el
descobriment d’un nou recurs.
b) En cas contrari, ha de justificar que no s’han pogut
explotar totes les reserves concedides pel període aprovat fins
avui i que el temps de pròrroga solAlicitat es correspon amb el
temps necessari per a l’explotació de les reserves esmentades.
4. Correspon a l’òrgan miner competent resoldre l’expedient de
pròrroga en el termini de dotze mesos des de la solAlicitud. La
falta de resolució en aquest termini tendrà efectes denegatoris
de la solAlicitud per silenci administratiu. En aquest cas, s’han
de reprendre les tasques exclusivament de restauració del pla de
restauració aprovat, amb les prescripcions que ordeni l’autoritat
minera.

2. L’òrgan miner ha de resoldre la solAlicitud d’ampliació en el
termini màxim de dotze mesos comptadors des de la data de la
solAlicitud. La falta de resolució en aquest termini tendrà efectes
denegatoris per silenci administratiu.
Capítol III
Garanties financeres
Article 40
Garanties financeres
1. La persona titular d’un dret miner ha de constituir una
garantia suficient en el termini de dos mesos comptadors des
que se li hagi notificat l’atorgament, i és responsable de
mantenir-la en els termes prevists en els apartats següents.
2. L’autoritat minera ha d’establir la quantia de la garantia, que
s’ha de fixar tenint en compte l’impacte ambiental de les labors
mineres i l’ús futur dels terrenys que s’han de rehabilitar.
Aquesta quantia és el resultat de la suma de la garantia per a la
rehabilitació de l’espai natural afectat per l’explotació, la
preparació, la concentració i el benefici de recursos minerals, i
de la garantia per al compliment de les condicions imposades en
l’autorització del pla de restauració per a la gestió i la
rehabilitació de l’espai natural afectat per les instalAlacions de
residus miners, de manera que, si és necessari, terceres persones
independents i degudament qualificades puguin avaluar i
efectuar qualsevol treball de rehabilitació necessari.
3. La garantia s’ha de revisar a solAlicitud de la persona
interessada, d’acord amb els treballs de rehabilitació de les
superfícies afectades completament acabats.
Atès que l’execució de la restauració s’ha de fer per fases,
des del començament mateix de l’explotació, la garantia
financera per a la seva realització també pot ser dipositada per
fases, sempre que es garanteixi efectivament la restauració de
l’espai que ha estat explotat en cada fase.
S’han de justificar les fases de la rehabilitació prevista i
s’han de fer les devolucions parcials corresponents als treballs
de restauració acabats adequadament.
En tot cas, els plans de restauració i d’explotació s’han de
coordinar de manera que els treballs de rehabilitació es duguin
a terme tan avançadament com sigui possible a mesura que
s’efectuï l’explotació. No es pot autoritzar cap fase d’explotació
sense que estigui degudament restaurada la fase anterior.
Únicament s’ha d’autoritzar l’inici de la rehabilitació al final
de la vida de l’explotació en casos degudament justificats i
documentats a l’efecte de poder dur a terme tècnicament
l’explotació.
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4. L’autoritat minera ha de fixar la garantia d’acord amb els
paràmetres següents:
a) La garantia, en qualsevol explotació minera, ha de
representar, com a mínim, una quantia inicial de 7.000 euros.
b) A partir d’aquest import, la garantia ha de representar,
com a mínim, la quantia més elevada:
1r. De calcular 7.000 euros per hectàrea de superfície afectada
o, si escau, la part proporcional.
2n. D’aplicar el resultat de multiplicar 0,40 i per cada metre
cúbic que s’ha d’explotar (0,40 i/m3).
c) En el cas de recursos geotèrmics de baixa entalpia i de
recursos de la Secció B, no s’ha d’aplicar un mínim per a la
garantia de restauració, sinó que l’estableix l’òrgan miner, atesa
l’envergadura del projecte.
5. La persona titular de l’explotació assumeix l’obligació
d’actualitzar la fiança cada tres anys durant la vigència de la
concessió o l’autorització de l’explotació, d’acord amb la
variació anual de l’índex de preus al consum a les Illes Balears,
en un període no superior a trenta dies des que s’hagi publicat.
L’incompliment d’aquesta obligació representa una infracció
que s’ha de sancionar d’acord amb el règim sancionador del
títol VI d’aquesta llei.
6. Quan una administració pública sigui titular d’un dret miner
i l’exploti directament, l’autoritat minera pot eximir-la de
presentar garanties.
Article 41
Constitució de les garanties financeres
Els mitjans de constitució de garanties financeres són els
següents:
a) Dipòsit en metàlAlic o en deute públic de l’Estat o de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, constituït en la Caixa
de Dipòsits de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Aval solidari i sense condicions prestat per algun banc,
caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o establiment financer de
crèdit, autoritzats per operar a Espanya.
c) Contractes d’assegurances que cobreixin la responsabilitat
civil de l’entitat explotadora derivada de l’incompliment del que
disposa el pla de restauració autoritzat. En tot cas, la pòlissa de
l’assegurança ha d’establir les obligacions de l’explotador que
recull aquesta llei, incloent-hi l’actualització de l’import relativa
a l’execució del pla de restauració i les possibles restauracions
parcials del terreny.
Article 42
Devolució de les garanties
1. La devolució de la fiança o la cancelAlació de l’aval s’ha de
tramitar una vegada que l’autoritat minera hagi constatat que els
plans de restauració han acabat correctament.
2. En qualsevol cas, abans de la devolució de les garanties, és
necessari que l’explotador presenti un informe d’una entitat
colAlaboradora de l’administració acreditada justificatiu que s’ha
completat la restauració d’acord amb el pla de restauració
aprovat.
3. D’acord amb les previsions de l’article 40.3 d’aquesta llei, es
poden tramitar devolucions parcials sempre que s’acrediti que
les superfícies afectades s’han restaurat correctament.
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4. La reutilització d’una pedrera activa és una modificació del
pla de restauració i, per tant, l’autoritat minera pot autoritzar la
modificació o, si el projecte no s’inclou en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei, la devolució de la garantia.
TÍTOL IV
CONTINGUT I TRANSMISSIÓ DELS DRETS
MINERS I DE LA RESTAURACIÓ
Article 43
Contingut
Corresponen a l’explotador que ha solAlicitat i obtingut
l’autorització o la concessió d’explotació corresponent els drets
miners que hi són inherents, en l’extensió i amb les condicions,
la vigència i els requisits que s’hagin determinat en la resolució
administrativa d’atorgament, i sempre amb compliment de les
disposicions estatals i autonòmiques vigents i amb subjecció al
que preveu aquest títol.
Article 44
Obligacions dels explotadors autoritzats
Els explotadors estan subjectes a les obligacions següents:
a) Han de començar l’activitat minera en la forma que
prescriuen els articles 18 i 70 de la Llei 22/1973.
b) Han de mantenir l’activitat minera. Qualsevol suspensió,
total o parcial, s’ha de comunicar en un termini màxim de tres
dies a l’autoritat minera, que ha de decidir si és procedent o no.
c) Els titulars d’explotacions, incloses les seccions A, C i D,
excepte els titulars de jaciments geotèrmics de baixa entalpia,
han de presentar el primer trimestre de cada any un pla de labors
perquè l’autoritat minera competent l’aprovi, en el marc de la
legislació bàsica de mines, amb un informe favorable d’una
entitat colAlaboradora de l’administració quant al compliment de
la Llei de mines, que ha de confrontar el pla de labors presentat
sobre el terreny.
L’aprovació del pla de labors s’ha de tramitar, mentre no es
desplegui reglamentàriament, d’acord amb les previsions de la
normativa estatal en matèria de mineria. En tot cas, la manca de
resolució expressa sobre el pla de labors presentat no empara
mai una modificació de l’autorització o l’ampliació del dret
miner existent o qualsevol altre benefici sobre la situació
anterior, ni eximeix el titular de la responsabilitat d’haver eludit,
si s’escau, els tràmits prevists per a les situacions descrites.
d) Els titulars dels drets d’aprofitament dels recursos de la
secció B han de presentar davant l’autoritat minera, per a la seva
aprovació, els projectes que siguin modificacions substancials
de les estructures pròpies d’aquests recursos, fins i tot quan
formin part de tasques de manteniment. L’autoritat minera ha de
solAlicitar a les diferents administracions els informes que
consideri necessaris.
e) Han de disposar d’un pla de restauració aprovat.
f) En cas que s’hagi iniciat la restauració de les àrees
afectades, en el primer trimestre de cada any s’ha de presentar
un informe de restauració signat pel tècnic o la tècnica de
restauració.
D’aquest informe, se n’ha de trametre una còpia a la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, perquè en
prengui coneixement i a fi que, si ho considera oportú, pugui
emetre l’informe corresponent sobre el compliment del pla de
restauració esmentat. El tècnic o la tècnica de restauració ha de
ser competent segons la legislació estatal i autonòmica vigent
d’acord amb la seva titulació, i ha de ser nomenat
específicament i ratificat per l’òrgan miner competent.
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g) Han de revisar el pla de restauració aprovat cada cinc
anys, o abans si es produeixen modificacions substancials,
segons la tramitació prevista en la legislació estatal i
autonòmica aplicables.
h) Han de constituir les garanties financeres o els avals que
l’administració solAliciti per garantir l’exercici de l’activitat i la
restauració, en els termes descrits en el capítol III del títol III
d’aquesta llei.
Article 45
Unitats d’explotació
1. Per reconèixer una unitat d’explotació s’han de complir els
requisits següents:
a) Els centres de treball s’han de situar en la mateixa conca.
b) L’empresa explotadora d’aquests centres ha de ser la
mateixa.
c) Es considera explotació conjunta una unitat d’explotació
formada per dues o més autoritzacions o concessions mineres
d’explotació quan es produeixi almenys una de les
circumstàncies següents:
1r. Que es comparteixi la plantilla de personal.
2n. Que es comparteixi la maquinària minera mòbil o fixa.
d) S’ha de presentar la documentació següent, perquè
l’autoritat minera l’aprovi:
1r. La solAlicitud.
2n. Els documents en els quals s’identifiquin les autoritzacions
mineres que han de formar la unitat d’explotació.
3r. El nomenament de la persona titular de la direcció
facultativa de la futura unitat d’explotació.
4t. La definició dels recursos humans o materials destinats a
l’explotació conjunta.
2. Quan així ho solAliciti la persona titular de l’activitat,
l’administració pot acceptar que els plans de labors de la unitat
d’explotació siguin únics.
3. Les fiances que constitueixen les garanties de restauració
s’han de dipositar de manera individualitzada per a cada una de
les autoritzacions mineres d’explotació que formen la unitat
d’explotació, com també l’actualització que estableix l’article
40 d’aquesta llei.
Article 46
Obligació de restaurar
1. Els drets miners pertanyen al seu titular, segons l’autorització
o la concessió d’explotació corresponent. Per tant, l’obligació
de restaurar correspon sempre a la persona titular del dret miner,
amb independència de qui sigui la persona propietària o titular
dels drets de disposició sobre els terrenys on s’ubica
l’explotació minera.
2. Si l’explotador i el titular dels terrenys no coincideixen, en el
moment en què es formalitzi el document pel qual s’autoritza la
cessió dels terrenys per dur a terme l’activitat minera, ha de
constar que el propietari té coneixement que, encara que
l’obligació de restaurar correspongui al titular del dret miner, el
cedent dels terrenys ha d’assumir l’obligació de consentir les
actuacions necessàries per assegurar el compliment del pla de
restauració vigent, tal com es preveu en el Pla director sectorial
de pedreres de les Illes Balears.

3. Si la persona propietària o titular dels terrenys impedeix
accedir al lloc de l’explotació al titular del dret miner que hagi
manifestat de forma fefaent la seva voluntat de restaurar l’àrea
afectada dins el calendari aprovat en el pla de restauració vigent,
se li pot incoar un expedient sancionador d’acord amb les
disposicions del títol VI d’aquesta llei, tot sens perjudici de les
accions judicials que puguin emprendre les parts.
Article 47
Restauració o reutilització de pedreres a càrrec de
l’administració
1. En cas d'impossibilitat de dur a terme el pla de restauració
autoritzat, l'autoritat minera pot fer efectiva la garantia financera
o equivalent corresponent i procedir a les labors de rehabilitació
del terreny afectat per l'activitat minera.
En aquests casos no es declara caducada l'autorització fins
que el pla de restauració s'hagi executat, i pot dur a terme les
tasques de restauració o reutilització autoritzades l'administració
directament o indirectament mitjançant terceres persones
degudament qualificades.
2. En les pedreres l'autorització de les quals hagi caducat amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, sense que consti
justificada la seva restauració o reutilització, i en les incloses en
l’annex 5 -Catàleg de pedreres inactives- del Pla director
sectorial de pedreres de les Illes Balears, el Consell de la
Mineria, a proposta d'algun dels seus membres, i sempre amb
l’informe previ favorable de la direcció general competent en
matèria de mineria, pot elevar a la conselleria competent en
matèria de mineria la proposta d’instar la persona propietària del
terreny a restaurar-lo o reutilitzar-lo, la qual cosa en cap cas no
implicarà dret a l’explotació.
3. Si la persona propietària no respon satisfactòriament respecte
de la demanda de restauració, excepcionalment l’administració
es pot fer càrrec del procés de restauració o reutilització seguint
la normativa d’expropiacions que hi sigui aplicable, si escau.
4. En tot cas, si s’opta per la reutilització, és preceptiu i
vinculant l’informe del consell insular, que l’ha d’emetre en un
termini de tres mesos des de la recepció de la solAlicitud. Si
l’informe no s’emet en el termini assenyalat es poden prosseguir
les actuacions.
Article 48
Transmissió dels drets miners
1. Els drets que atorguen una autorització, una concessió o un
permís d’una explotació o activitat minera regulada en aquesta
llei poden ser transmesos pel titular per qualsevol mitjà admès
en dret, d’acord amb la Llei 22/1973 i el Reglament que la
desplega, aprovat pel Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, i
amb les especificitats que preveu aquesta llei.
2. Amb caràcter general, qualsevol modificació substancial en
la titularitat d’un dret miner, incloent-hi la defunció o el canvi
d’un soci o sòcia de la comunitat de béns, el canvi
d’administradors de la societat, la declaració de concurs de
creditors o la mateixa dissolució de la societat, ha de ser
comunicada a l’autoritat minera.
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3. Per obtenir l’autorització de transmissió és imprescindible
constituir una garantia financera actualitzada a nom de la nova
persona titular, en els termes del capítol III del títol III d’aquesta
llei.
4. Si la modificació en la titularitat del dret miner es formalitza
abans de la solAlicitud d’autorització de l’autoritat minera, no
produeix efectes fins que s’atorga l’autorització esmentada. En
cas que no s’atorgui, el cedent i el cessionari queden subjectes,
de manera solidària, a totes les responsabilitats i les obligacions
derivades de l’incompliment de l’obligació de solAlicitar
l’autorització.
5. L’atorgament de l’autorització administrativa implica la
subrogació del cessionari en els drets, les obligacions i les
responsabilitats que corresponguin al cedent, el qual és
considerat titular legal amb caràcter general des d’aquest
moment.
Article 49
Transmissió de drets miners de la secció A
1. Per transmetre drets miners inclosos en la secció A,
l’explotador ha de solAlicitar l’autorització de la persona titular
de la conselleria competent en matèria de mineria, mitjançant un
document que també ha de signar la part que vulgui adquirir el
dret. A la solAlicitud, s’hi han d’adjuntar un projecte del
contracte que s’ha de subscriure o el títol de transmissió i els
documents acreditatius que l’adquirent compleix les condicions
legals que preveu la normativa vigent. El contracte esmentat no
es pot modificar sense l’autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria de mines.
2. Una vegada que l’autoritat minera hagi constatat que
l’operació proposada compleix els requisits legals exigits, la
conselleria competent en matèria de mineria ha de concedir, si
escau, l’autorització, i es considera que el cessionari és titular
del dret miner una vegada que presenti el document públic o
privat i acrediti el pagament de l’impost corresponent.
3. Si s’extingeix el dret d’ús de l’explotador sobre els terrenys
i no s’ha exhaurit la vigència de l’autorització administrativa
d’explotació, els drets miners i les obligacions corresponents
continuen pertanyent a l’explotador inicialment autoritzat, que
conserva el dret de transmetre’ls a la persona titular del terreny
o a terceres persones amb subjecció a les regles previstes en la
normativa vigent i sens perjudici de l’obligació de restaurar
l’àrea afectada, i que s’han de regir per les regles que disposa
aquest títol.
4. L’obligació de restaurar l’àrea afectada correspon sempre a
la persona titular del dret miner i es transmet amb la titularitat
del dret. Si l’explotador i el propietari o el titular dels terrenys
on s’ubica l’explotació no coincideixen, s’han d’aplicar les
previsions de l’article 46 d’aquesta llei pel que fa a l’obligació
que el titular dels terrenys assumeix de facilitar l’execució de la
restauració i que, si impedeix accedir al lloc de l’explotació al
titular del dret miner que hagi manifestat de forma fefaent la
seva voluntat de restaurar l’àrea afectada, incorre en un supòsit
regulat pel règim sancionador d’aquesta llei.

10855

Article 50
Transmissió dels drets miners per actes mortis causa
1. La transmissió dels drets miners per actes mortis causa, sens
perjudici dels drets i les obligacions de caràcter civil, té, a
efectes administratius, el mateix tractament que les
transmissions inter vivos.
2. A l’efecte d’obtenir l’autorització per explotar l’activitat, la
persona successora ha de comunicar la defunció de la persona
titular del dret miner a la direcció general competent en matèria
de mines, en el termini d’un any des que s’hagi produït. Ha
d’acompanyar la comunicació de la documentació que l’acrediti
com a successor i, si escau, de la disponibilitat dels terrenys on
se situï l’explotació i dels documents que acrediten que
l’adquirent compleix les condicions legals que preveu la
normativa vigent.
3. L’incompliment d’aquesta comunicació en el termini fixat,
sens perjudici que, si escau, s’autoritzi el canvi de titularitat, pot
donar lloc a la incoació d’un expedient sancionador.
TÍTOL V
COORDINACIÓ AMB ALTRES LEGISLACIONS
APLICABLES
Article 51
Coordinació administrativa
1. L’atorgament dels drets miners s’ha de fer en coordinació
amb les altres autoritzacions substantives o permisos que siguin
obligatoris, entre d’altres, els permisos municipals que
pertoquin i les autoritzacions o concessions que s’hagin d’exigir
per a l’ocupació o la utilització del domini públic, de
conformitat amb la normativa que resulti d’aplicació.
2. En tot cas, abans que s’iniciï el procediment d’autorització,
regularització o modificació de l’autorització del dret miner, es
pot obrir una fase prèvia de consultes entre les administracions
afectades i el promotor.
3. Aquesta fase prèvia de consultes, la pot iniciar d’ofici l’òrgan
miner competent o a instància de les parts afectades, i ha de
consistir en l’anàlisi d’una memòria resum del projecte, que ha
de presentar el promotor, amb tots els aspectes i les
característiques fonamentals: econòmics, ambientals,
repercussió en la zona, mesures de compensació a l’ajuntament
afectat, restauració i qualsevol altra de rellevància.
4. Les consultes prèvies s’han de presentar per escrit, mitjançant
la tramesa a les administracions i les institucions afectades de la
memòria resum. Aquestes institucions han d’emetre el seu
informe en un termini màxim de quinze dies des que hagin rebut
la memòria resum esmentada.
5. La persona titular de la conselleria competent en matèria de
mines pot decidir dur a terme el tràmit previ de consultes
mitjançant una reunió dels representants de les institucions
afectades i el promotor del projecte, en la qual han d’aportar els
informes corresponents sobre la memòria resum. D’aquesta
reunió, se n’ha d’aixecar una acta que s’ha de notificar als
assistents, juntament amb la documentació que s’hagi aportat a
la reunió, i al promotor, i s’ha de tenir en compte, encara que no
és vinculant, en el procediment d’autorització o modificació de
què es tracti.
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Article 52
Coordinació amb el règim d’aplicació en matèria de
llicències urbanístiques i activitats
1. L’exercici dels drets miners ha d’estar condicionat a
l’atorgament de les llicències urbanístiques i d’activitats, de
conformitat amb la normativa aplicable.
2. A aquest efecte, el municipi on estigui situat el dret miner
s’ha de pronunciar sobre la viabilitat del projecte miner en
l’informe que ha de trametre a l’òrgan miner competent durant
la tramitació dels drets miners.
3. En tot cas, el Govern de les Illes Balears ha d’afavorir
actuacions concretes i plans d’actuació específics, d’adaptació
de les infraestructures a les seves necessitats, de millora
ambiental i seguretat i de diversificació del teixit productiu, a
municipis amb explotacions mineres, d’acord amb les
previsions dels plans sectorials implicats.
El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la subscripció
de convenis amb aquests municipis, amb participació del sector
empresarial, que han de regular les formes d’assistència i de
cooperació tècnica i financera.
Article 53
Coordinació amb el procediment d’avaluació ambiental
1. No es podran atorgar drets miners si prèviament no s’ha
dictat la declaració d’impacte ambiental, quan sigui necessària
de conformitat amb la legislació vigent i les previsions
d’aquesta llei.
2. A aquest efecte, l’òrgan ambiental competent, quan formuli
la declaració ambiental, n’ha de trametre una còpia a l’òrgan
miner, que n’ha d’incorporar les condicions al contingut dels
drets miners.
TÍTOL VI
DISCIPLINA MINERA
Capítol I
Inspecció

b) Vigilar el compliment del pla de restauració en totes les
fases.
c) Dur a terme la inspecció de seguretat i salut sempre que
es tracti d’activitats en les quals es fan servir tècniques mineres.
Article 55
Exercici de la potestat inspectora
1. La inspecció de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei, així com de la normativa en matèria de prevenció
de riscs laborals pel que fa a les activitats en les quals s’utilitzen
tècniques mineres, l’han de dur a terme funcionaris de la
conselleria competent en matèria de mineria que estiguin
adscrits a òrgans administratius amb competència per al control
o la inspecció miners.
2. Per complir la funció inspectora, l’autoritat minera pot
establir mecanismes de colAlaboració amb òrgans o
administracions que tenguin atribuïdes competències i
responsabilitats en l’àmbit laboral.
Article 56
Facultats
El personal funcionari que, de conformitat amb el que
estableix l’article anterior, exerceix funcions d’inspecció té
caràcter d’autoritat pública i està autoritzat per a les accions
següents:
a) Accedir lliurement, en qualsevol moment, amb
l’acreditació adequada, a les explotacions mineres, als seus
establiments de benefici o als llocs on es dugui a terme algun
tipus d’activitat minera, i a romandre-hi. Ha de comunicar la
seva presència a l’empresari o als seus representants.
b) Practicar totes les diligències i requerir la informació i la
documentació necessàries per comprovar que es compleixen les
disposicions legals i reglamentàries, com també obtenir-ne
còpies i extractes.
c) Prendre mostres o obtenir qualssevol altres evidències en
el suport que sigui adequat en presència de l’empresari o la
persona responsable de l’establiment, tret que l’apreciació
motivada de les circumstàncies pugui requerir obtenir-les sense
que hi siguin presents.

Article 54
Inspecció minera

Article 57
Actes d’inspecció

1. Correspon a la conselleria competent en matèria de mines
comprovar el compliment de la normativa minera aplicable a les
activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, d’ofici
o a instància de part interessada, com també de les condicions
de seguretat de qualsevol altra activitat que utilitzi tècniques
mineres, sens perjudici del que estableix la normativa vigent en
matèria de riscs laborals.

1. Les activitats d’inspecció s’han de documentar mitjançant
actes, que estan dotades de presumpció de certesa respecte dels
fets que s’hi reflecteixin i que hi hagi fet constar l’inspector,
sens perjudici de les proves en contra. El contingut s’ha
d’ajustar al que preveu aquesta llei i als models reglamentaris.

2. Quan tengui coneixement de fets que poden produir efectes
en l’àmbit normatiu laboral i de Seguretat Social, la conselleria
competent en matèria de mines ha de traslladar les actuacions
practicades a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social, a fi
que pugui dur a terme les actuacions oportunes.
3. En concret, corresponen a la inspecció de mines, sens
perjudici del que disposa la normativa bàsica estatal, les
funcions següents:
a) Vigilar el compliment del pla de labors anual.

2. En les actes d’inspecció s’han de reflectir, com a mínim, les
dades següents:
a) La data i el lloc de les actuacions i la identificació dels
subjectes actuants.
b) Els fets que hagi constatat el funcionari. S’hi han de
destacar els rellevants a l’efecte de tipificar les infraccions i
graduar les sancions.
c) Les manifestacions de les persones interessades.
d) Els mitjans i les mostres obtingudes per comprovar els
fets.
e) Les mesures adoptades.
f) La infracció o les infraccions suposadament comeses.
g) La signatura del funcionari actuant.
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3. L’acta d’infracció s’ha de notificar al titular, a l’explotador
o al responsable de l’establiment. La notificació pot efectuar-se
en el mateix acte, mitjançant el lliurament d’una còpia de l’acta,
o posteriorment per qualsevol dels mitjans admesos a dret. En
qualsevol cas, l’acceptació de la notificació acredita que s’ha
informat de l’acta i del seu contingut.

Article 60
Competència sancionadora

Article 58
Conseqüències de l’activitat d’inspecció

2. És competent per resoldre els expedients sancionadors per
infraccions lleus la persona titular de la direcció general
competent en matèria de mines.

1. Acabades les comprovacions, el funcionari que ha duit a
terme la inspecció pot adoptar les mesures següents:
a) Requerir la persona responsable, quan les circumstàncies
així ho aconsellin, perquè adopti, en el termini que s’estableixi,
les mesures correctores oportunes. Ha d’informar l’òrgan
competent en matèria de seguretat minera d’aquesta actuació.
b) Proposar la incoació del procediment sancionador en
l’acta d’inspecció.
c) Ordenar, per escrit, la suspensió immediata dels treballs
o les tasques que es desenvolupin en cas que es produeixi un
risc greu i imminent per a la seguretat o la salut dels
treballadors. Aquesta mesura, que s’ha d’executar
immediatament, s’ha de comunicar a les persones responsables,
a l’òrgan competent en matèria de seguretat minera i a altres
administracions que tinguin atribuïdes competències i
responsabilitats en l’àmbit laboral.
2. L’ordre de suspensió, que ha de ratificar el director general
competent en matèria de mineria mitjançant el procediment
sancionador corresponent, la pot aixecar l’autoritat minera tan
aviat com es corregeixin les deficiències que la van motivar.
Capítol II
Règim sancionador
Article 59
Responsables de les infraccions
1. Són subjectes responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que les cometin i, en particular:
a) L’explotador efectiu del recurs miner i, si escau, el titular
dels drets d’aprofitament miner.
b) El subcontractista de l’explotador efectiu del recurs
miner.
c) La direcció facultativa, en l’àmbit de les seves funcions.
d) La persona propietària o titular dels terrenys, en els
supòsits que regula expressament aquesta llei.
2. Si hi ha més d’una persona responsable de la infracció, les
sancions que s’imposin tenen entre si caràcter independent.
3. Quan en aplicació d’aquesta llei dues o més persones resultin
responsables d’una infracció i no hagi estat possible determinar
el seu grau de participació, han de ser responsables
solidàriament a l’efecte de les sancions que se’n derivin.

1. És competent per iniciar els expedients sancionadors la
persona titular de la direcció general competent en matèria de
mines.

3. És competent per resoldre els expedients sancionadors per
infraccions greus i molt greus la persona titular de la conselleria
competent en matèria de mines.
Article 61
Procediment sancionador
1. El procediment per a la imposició de sancions s’ha d’ajustar
al Decret 14/1994, de 10 febrer, pel qual s’aprova el Reglament
del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat
sancionadora, sens perjudici que reglamentàriament
s’estableixin especialitats de procediment.
2. El termini per resoldre i notificar el procediment sancionador
és de dotze mesos des de la data en què se n’hagi notificat la
iniciació. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que
s’hagi dictat cap resolució, es produeix la caducitat del
procediment. En cas que la infracció no hagi prescrit, s’ha
d’iniciar un nou procediment sancionador.
3. El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de
qualsevol de les infraccions lleus que regula aquesta llei, en
qualsevol moment anterior a la resolució del procediment
sancionador, d’acord amb la proposta de sanció que es faci
constar en la resolució d’inici o en la proposta de resolució,
determina una reducció de fins al 50% de la sanció que
correspongui en el cas que el pagament voluntari es faci abans
que es notifiqui la proposta de resolució, o fins al 25% en el cas
que es faci després que es notifiqui, com també, en tot cas, la
terminació del procediment per mitjà de la resolució
corresponent. Aquesta reducció es gradua de tal manera que no
sigui econòmicament més favorable cometre la infracció que
abonar la sanció.
Article 62
Mesures cautelars
1. En els supòsits en què hi hagi un risc greu o imminent per a
les persones, els béns o el medi ambient, el director general
competent en matèria de mineria pot ordenar motivadament en
qualsevol moment l’adopció de totes les mesures cautelars que
siguin necessàries. En particular, es poden adoptar les següents:
a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin
la continuïtat en la producció del dany, incloent-hi la
paralització total o parcial de l’activitat.
b) Precinte d’aparells, equips o vehicles.
c) Suspensió temporal de l’autorització per exercir
l’activitat.
d) Limitació o prohibició de la comercialització de
productes.
2. Les mesures cautelars s’han d’adoptar, amb l’audiència
prèvia de la persona interessada, en un termini de cinc dies,
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excepte en els casos que requereixen una actuació immediata,
en els quals les poden adoptar els inspectors de mines i les ha de
ratificar l’òrgan miner competent.
Article 63
Prescripció
1. Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuen en el
termini de dos anys.
2. El còmput del termini de prescripció de les infraccions s’ha
d’iniciar en la data en què s’ha comès la infracció o, si es tracta
d’una activitat continuada, en la data del cessament.
Article 64
Concurrència de sancions
1. Les conductes constitutives d’infracció que suposin incomplir
la normativa en matèria de seguretat industrial o de prevenció
de riscs laborals s’han de sancionar d’acord amb aquesta
normativa.
2. Les vinculacions del procediment sancionador en matèria
minera amb l’ordre jurisdiccional penal s’han d’ajustar al que
disposa el Decret 14/1994, de 10 febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la
potestat sancionadora.
Capítol III
Infraccions, sancions i mesures accessòries
Article 65
Infraccions
Sens perjudici de les infraccions tipificades en la Llei
22/1973, de 21 de juliol, de mines, constitueixen infraccions
administratives, en l’àmbit de les Illes Balears, les accions o
omissions que contravinguin les obligacions que estableix
aquesta llei.
Article 66
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Incomplir les obligacions de caràcter formal o documental
previstes en la normativa de seguretat minera, de la qual cosa no
es derivi cap risc laboral o ambiental.
b) Incomplir els requeriments de la inspecció de mines,
sempre que es refereixin a condicions de seguretat minera que
no hagin suposat dany derivat del treball o danys ambientals.
c) Comercialitzar els excedents de les extraccions ocasionals
en els termes que estableix l’article 5 d’aquesta llei, sempre que
es tracti de quantitats d’escassa rellevància i actuacions
esporàdiques; en cas contrari, es considera infracció greu.
d) Incomplir l’obligació de restaurar les pedreres que no
s’hagin acollit al procediment d’actualització i regularització
previst en la disposició transitòria primera d’aquesta llei. En
funció de la importància de la deterioració ambiental o la
conducta dels infractors, aquesta infracció es pot considerar
greu.
e) Incomplir les previsions del pla de restauració, quan
consisteixi en un simple retard en l’execució d’una de les seves
fases. La infracció pot ser considerada greu segons les
circumstàncies concurrents.

f) No actualitzar la fiança en el termini previst, d’acord amb
les previsions del capítol III del títol III d’aquesta llei. Segons
la importància del fet es pot considerar greu.
g) Que la persona propietària o titular dels terrenys
impedeixi o prohibeixi al titular del dret miner accedir als
terrenys per executar la restauració de l’àrea afectada, en els
termes de l’article 46 d’aquesta llei. Aquesta infracció es pot
considerar greu en funció de les circumstàncies concurrents.
h) No notificar a la conselleria competent en matèria de
mines, en els termes i els terminis prevists, els canvis de
titularitat o la transmissió de drets miners.
i) Incomplir els terminis concedits per l’òrgan competent a
les persones interessades per presentar documents requerits
prèviament.
j) Qualssevol altres incompliments de les obligacions
compreses en aquesta llei i que no estiguin tipificats com a
infracció greu o molt greu en els articles següents.
Article 67
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Explorar, investigar i explotar recursos miners o obrir
establiments de benefici sense haver obtingut l’autorització, el
permís o la concessió corresponents.
b) Incomplir les obligacions de caràcter formal o
documental que impedeixin conèixer les condicions de seguretat
existents en l’establiment o que se’n derivi risc laboral greu per
a la salut i la seguretat dels treballadors o per al medi ambient.
c) Incomplir els requeriments realitzats o retardar-se en la
instalAlació dels elements correctors imposats per la inspecció de
mines o pels òrgans competents en la matèria, referits a
condicions de seguretat minera, que hagin ocasionat dany a les
persones, als béns o al medi ambient.
d) No presentar els plans de labors i els informes anuals de
restauració en els terminis que estableix aquesta llei.
e) Retardar-se en el compliment total de les condicions de
seguretat exigibles.
f) Incomplir, els directors facultatius, els deures inherents a
la seva funció.
g) No informar, en el termini i en la forma escaient, l’òrgan
competent en matèria de seguretat minera dels accidents de
treball que tenguin lloc a les instalAlacions que siguin greus,
molt greus o mortals o d’incidents que comprometin greument
la seguretat dels treballs o de les instalAlacions.
h) Negar-se a colAlaborar amb la inspecció de mines o
obstruir les seves funcions.
i) Incomplir les condicions d’atorgament dels drets miners,
sens perjudici que se’n pugui declarar la caducitat, revocar-les
o suspendre-les.
j) Fer servir instruments, maquinària o materials que no
compleixen les normes exigibles.
k) Expedir certificats o emetre informes que no s’ajustin als
resultats de les comprovacions o inspeccions realitzades.
l) Incomplir les obligacions de restauració de l’espai natural
afectat per activitats mineres, quan això no sigui considerat
infracció lleu.
m) Incomplir les previsions contingudes en el pla de
restauració del dret miner.
n) Denegar la informació solAlicitada per l’autoritat minera
competent quan el lliurament sigui preceptiu, i sempre que no
es consideri una infracció lleu.
o) Els supòsits de l’article 66 anterior quan s’hi apreciïn
circumstàncies de risc greu per a les persones, els béns o el medi
ambient.

BOPIB núm. 166 - 26 de setembre de 2014
p) No comptar amb la preceptiva declaració d’impacte
ambiental una vegada transcorreguts els terminis establerts a la
disposició transitòria segona d’aquesta llei, sempre que sigui per
causa imputable a l’interessat.
Article 68
Infraccions molt greus
És una infracció molt greu cometre una infracció greu quan
s’apreciïn circumstàncies de reincidència o de risc molt greu per
a les persones, els béns o el medi ambient.
Article 69
Sancions
1. Les infraccions tipificades en els articles anteriors han de ser
sancionades tal com estableix la Llei 22/1973, de mines.
2. No obstant això, quan a conseqüència de la infracció
s’obtingui un benefici econòmic quantificable, la multa pot
suposar fins al quàdruple del benefici obtingut, amb el límit, en
cas de les infraccions lleus i greus, de la màxima sanció
corresponent al grau immediatament superior.
3. La quantia de les sancions s’ha de graduar atenent criteris de
proporcionalitat.
4. La comissió d’una falta molt greu a càrrec del director
facultatiu pot dur aparellada la inhabilitació per exercir les
funcions de director facultatiu d’activitats mineres per un
període màxim d’un any en l’àmbit territorial de les Illes
Balears.
En el supòsit de reincidència per la comissió d’infraccions
molt greus, la sanció pot consistir en la inhabilitació per exercir
aquestes funcions per un període de cinc anys en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
5. La comissió d’una infracció greu o molt greu pot dur
associada la impossibilitat d’obtenir ajudes o subvencions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’indústria
durant els terminis següents:
a) Infraccions greus: fins a tres anys.
b) Infraccions molt greus: fins a deu anys.

Article 70
Graduació de les sancions
Sens perjudici dels criteris de graduació de sancions que
estableix la legislació del procediment administratiu aplicable,
les sancions s’han de graduar, a més, considerant els criteris
següents:
a) Perill ocasionat a persones, a béns o al medi ambient.
b) Importància dels danys i els perjudicis ocasionats.
c) Grau de participació i benefici obtingut per l’infractor.
d) Intencionalitat en la comissió de la infracció.
e) Incompliment d’advertiments o requeriments previs de la
inspecció de mines.
f) Reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un
any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així
s’hagi declarat per resolució ferma.
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Article 71
Reparació de danys
Sens perjudici de la sanció administrativa que s’imposi,
l’infractor està obligat a reparar els danys i els perjudicis causats
amb la finalitat de restaurar i reposar els béns alterats al seu
estat anterior. El procediment de reparació ha de començar amb
la presentació davant l’autoritat minera d’una memòria resum
del projecte corresponent, perquè l’aprovi.
Article 72
Multes coercitives
1. Quan l’infractor incompleixi l’obligació imposada en l’article
anterior o ho faci de manera incompleta, se li poden imposar
multes coercitives. La quantia de cadascuna d’aquestes multes
no ha de superar el 20% de la sanció fixada per a la infracció,
sens perjudici que l’administració executi subsidiàriament la
restauració i la reposició dels béns alterats amb càrrec a
l’infractor.
2. Les multes coercitives són independents i compatibles amb
les que s’hagin imposat o s’hagin pogut imposar com a sanció
per la infracció comesa.
Article 73
Suspensió temporal o caducitat
1. La comissió d’una falta greu pot implicar la suspensió
temporal amb clausura de l’explotació per un termini no
superior a dos mesos.
2. La comissió d’una falta molt greu o de faltes greus pot
implicar la suspensió temporal de les activitats de l’empresa per
un termini entre dos mesos i un any o la incoació de l’expedient
de caducitat del dret miner.
3. Aquestes mesures s’han d’executar, en tot cas, mitjançant una
resolució motivada de l’autoritat competent per atorgar els drets
miners.
Article 74
Informació al Consell de la Mineria de les Illes Balears
La conselleria competent en matèria de mines ha d’informar
el Consell de la Mineria de les Illes Balears dels procediments
sancionadors respecte dels quals s’hagi dictat una resolució
administrativa definitiva que declari la persona física o jurídica
interessada responsable de qualsevol de les infraccions
recollides en aquest capítol.
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Disposició addicional primera
Normativa aplicable als procediments en matèria minera
A més del que preveu la normativa estatal bàsica, en tots els
aspectes que no regulin aquesta llei i les normes que la
despleguin, els procediments en matèria minera s’han de regir
per les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i en la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional segona
Legalització de les edificacions, construccions i
instalAlacions vinculades a la fabricació de ceràmiques per
a la construcció
1. Les edificacions, construccions i instalAlacions vinculades a
la fabricació de ceràmiques per a la construcció, ubicades en sòl
rústic i existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, es
consideraran ajustades a la legalitat i assimilades a les
realitzades amb llicència, amb independència de la categoria de
sòl en què s’ubiquin, sempre que dins del termini de tres anys
a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei presentin una
solAlicitud de legalització davant l’ajuntament corresponent,
juntament amb:
a) La documentació gràfica i escrita referida a les
edificacions o instalAlacions que es volen legalitzar.
b) La documentació que acrediti l’existència de les
edificacions i instalAlacions amb anterioritat a la entrada en
vigor de la Llei 8/1988, d’1 de juny, d’edificis i instalAlacions
fora d’ordenació, amb independència que aquestes hagin estat
objecte de reformes o ampliacions posteriors.
c) Una declaració responsable signada pel titular de
l’activitat on es declari el compliment de la normativa sectorial
que hi resulti d’aplicació.
2. Aquesta legalització restarà subjecta al pagament de les
mateixes taxes i dels mateixos imposts prevists a la normativa
per a les noves edificacions.
Disposició addicional tercera
Impacte de gènere
Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs, professions i
funcions que apareixen en aquesta llei en gènere masculí s’han
d’entendre referides al gènere masculí o al femení segons el
sexe del titular de qui es tracti.
Disposició transitòria primera
Procediment per actualitzar i regularitzar els drets miners
1. S’estableix el termini d’un any, comptador des de l’endemà
d’haver-se publicat aquesta llei en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè els titulars de les explotacions amb expedients
en què hi hagi discrepàncies entre l’autorització o la concessió
minera i els drets miners inclosos en l’explotació realment
executada, presentin la solAlicitud corresponent davant
l’autoritat minera per actualitzar superfícies i instalAlacions
mineres.
2. Una vegada acabat aquest termini, l’autoritat competent ha
d’incoar un expedient sancionador i, si escau, de caducitat de
l’activitat de les pedreres que es trobin en la situació descrita en

el punt 1 i no s’hagin acollit al procediment d’actualització, de
conformitat amb el que disposa l’article 83.6 de la Llei 22/1973.
L’incompliment de l’obligació de restaurar l’àrea afectada
inherent a la declaració de caducitat ha de ser objecte d’un
expedient sancionador en els termes prevists en el títol VI
d’aquesta llei. La restauració s’ha de dur a terme segons les
prescripcions de l’autoritat minera.
3. Les discrepàncies a què fa referència l’apartat 1 d’aquesta
disposició han d’haver estat conegudes o autoritzades per
l’administració autonòmica arran de la tramitació de qualsevol
expedient que afecti els àmbits de l’explotació, i que es
defineixen en l’apartat següent.
4. A l’efecte de regularitzar les discrepàncies, s’ha de considerar
la documentació escrita i gràfica integrant de qualsevol dels
projectes, els procediments o els expedients següents:
a) Adaptació de les explotacions al Pla director sectorial de
pedreres i les seves modificacions.
b) Projecte de restauració de les pedreres i les seves
actualitzacions.
c) Plans de labors presentats abans de l’any 2012 que no
s’hagin rebutjat.
d) Projectes miners.
e) Projecte d’establiment de benefici.
5. El procediment que desplega aquesta disposició és aplicable
als aspectes següents dels drets miners inclosos en l’explotació:
a) Superfície d’explotació i volum que s’ha d’explotar.
b) InstalAlacions d’aprofitament dels recursos, incloent-hi els
establiments de benefici i les instalAlacions integrants i inherents
a l’explotació: maquinària mòbil, oficines, vestuaris, bàscules
i similars.
c) Revisió del projecte de restauració.
d) Revisió del projecte d’explotació.
6. Si els drets miners inclosos en l’explotació que es pretén
actualitzar o regularitzar afecten llocs de rellevància ambiental
de la Xarxa Natura 2000; de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per
a la conservació dels espais de rellevància ambiental; i de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, no s’ha de
considerar en cap cas obertura de nova explotació minera, sinó
que s’ha de considerar un mer manteniment de l’explotació
existent, a l’efecte del que preveu l’article 22 de la Llei 1/1991.
El procediment de regularització s’ha d’ajustar a les previsions
mínimes següents:
a) El promotor ha de presentar davant l’autoritat minera, a
més de la documentació prevista en l’article 15, un document
amb el contingut que s’enumera en l’apartat c) per analitzar les
afectacions ambientals en els espais protegits i la resta de zones
properes que es puguin veure afectades i que estiguin fora de
zones de recursos d’interès miner.
b) Independentment de la tramitació del document descrit en
l’apartat a), s’ha de seguir el procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, d’acord amb les previsions de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears.

BOPIB núm. 166 - 26 de setembre de 2014
c) El document descrit en l’apartat a) ha de contenir, com a
mínim, documentació sobre:
1r. La localització del lloc d’extracció i les infraestructures
associades en relació amb els llocs protegits de la zona amb
descripció específica de totes les activitats que es preveuen
fer durant cada fase del cicle del projecte.
2n. La informació ambiental sobre el lloc i les raons de
l’especial protecció i les figures d’especial protecció.
3r. L’anàlisi del lloc amb identificació de tots els espais
protegits a la zona afectada com també de les zones
perimetrals properes; l’anàlisi de les repercussions
ambientals de l’activitat sobre els hàbitats i les espècies que
hi ha sempre d’acord amb els objectius de conservació del
lloc; i l’exposició d’aquests objectius i de les
característiques que han de prendre’s en consideració
(hàbitats i espècies), amb referència a les característiques
mediambientals fonamentals i els factors ecològics que
sustenten la integritat del lloc.
4t. La identificació de tots els altres plans nacionals,
autonòmics o locals que puguin contribuir als efectes
adversos en alguns o tots els llocs protegits a la zona
afectada.
5è. L’anàlisi del pla: determinació de si es pot declarar que
el pla no afectarà de manera adversa la integritat dels llocs
protegits, tenint en compte les diferents alternatives, amb un
calendari d’actuacions i descripció dels mecanismes per
aconseguir, aplicar i supervisar les mesures de mitigació.
6è. La proposta del promotor de mesures de compensació
pot ser un o més programes de:
— Restauració o millora en llocs protegits existents:
restauració de l’hàbitat per garantir el manteniment del
seu valor de conservació i el compliment dels objectius
de conservació del lloc, o millora de l’hàbitat en
proporció a la pèrdua originada pel pla o projecte en un
lloc protegit.
— Recuperació de l’hàbitat: recuperació d’un hàbitat en
un lloc nou o ampliat, que s’incorporarà a la Xarxa
Natura 2000, en una proporció de com a mínim 1 m2
afectat per cada 1,5 m2 que s’ha d’incorporar a la Xarxa
Natura 2000.
La resolució de regularització ha de determinar les
condicions d’execució de les mesures de compensació.
7è. La designació de nous llocs conforme a les directives
sobre aus i sobre hàbitats, conjuntament amb altres accions
segons el que s’ha descrit abans. Pel que fa a les mesures de
compensació per a llocs designats conforme a les directives
2009/147/CE, 92/43/CEE i la Llei 42/2007, tota nova zona
proposada com a compensació per danys a la Xarxa Natura
2000 s’ha de designar com a tal una vegada que compleixi
els seus objectius amb la finalitat de mantenir la coherència
global de la xarxa.
d) Una vegada presentada la documentació anterior, i en
compliment de l’apartat 10 d’aquesta disposició, la conselleria
competent en matèria de mineria l’ha de trametre a l’òrgan
ambiental, que ha d’informar sobre el document descrit en
l’apartat anterior.
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e) L’òrgan miner pot afegir al projecte en la resolució
oportuna, vist l’informe ambiental, el compliment d’una o
diverses de les actuacions següents:
1r. Introduir mesures correctores per eliminar els efectes
negatius.
2n. Introduir condicions que s’han de complir durant les
fases de construcció o explotació.
3r. Introduir modificacions en el sentit de reduir-ne la
dimensió per minorar al màxim els efectes negatius. En cas
d’efectes negatius, també pot plantejar opcions alternatives.
f) Si l’òrgan ambiental emet un informe desfavorable i en
circumstàncies excepcionals, a instàncies del promotor, es podrà
continuar la tramitació seguint el procediment establert per a la
resolució de discrepàncies en l’article 36.2.a) de la Llei
11/2006, sempre que es respectin les garanties procedimentals
que estableixen les disposicions europees de protecció
ambiental i amb la consulta prèvia a la Comissió Europea.
La resolució de continuació ha d’establir les disposicions
necessàries en relació amb la protecció ambiental, que han de
ser incorporades al projecte.
En tot cas, es requereix que no hi hagi solucions alternatives
i que el pla o projecte s’hagi d’executar per raons imperioses
d’interès públic de primer ordre. En aquests casos, cal aplicar
mesures de compensació.
7. Tots els projectes d’actualització referits a zones d’especial
protecció i a llocs de rellevància ambiental de les Illes Balears
han de preveure les mesures compensatòries que siguin
necessàries en compliment de les directives europees de
conservació d’hàbitats.
8. Si el dret miner que s’ha de regularitzar inclòs en l’explotació
s’inclou en zones de recursos d’interès miner definides en el Pla
director sectorial de pedreres vigent, l’avaluació d’impacte
ambiental es tramitarà dins els terminis prevists en el punt 1 de
la disposició transitòria segona d’aquesta llei. En tots els casos,
la solAlicitud, a més del contingut mínim previst en l’article 70
de la Llei 30/1992, ha d’incloure la documentació següent:
a) Una còpia de l’autorització que es pretén actualitzar.
b) Una còpia de la documentació escrita i gràfica esmentada
en l’apartat 3 d’aquesta disposició.
c) Una memòria justificativa del compliment dels requisits
dels apartats 3 i 4 d’aquesta disposició.
d) La documentació específica que s’exigeixi en funció del
supòsit concret d’actualització de què es tracti, de conformitat
amb el que disposa aquesta llei.
Si es tracta de regularitzar establiments de benefici, a més de
la documentació general, s’ha de presentar:
1r. El plànol de les instalAlacions.
2n. El document de mesures previstes per a la rehabilitació
de l’espai afectat per les instalAlacions, amb un calendari i un
pressupost d’aquestes mesures.
3r. La justificació, si escau, de la inscripció de l’explotació
en el Cens d’activitats potencialment contaminants de
l’atmosfera conforme a la Llei 34/2007, de 15 de novembre,
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
4t. Un informe d’una entitat colAlaboradora de
l’administració acreditada que justifiqui que s’adapta a les
normes següents:
— Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
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— Reglament general de normes bàsiques de seguretat
minera, aprovat pel Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril.
Si es tracta de regularitzar maquinària minera mòbil, a més
de la documentació general, s’hi ha d’adjuntar l’informe d’una
entitat colAlaboradora de l’Administració acreditada, esmentat
en l’apartat 4t anterior.
9. Si no es presenta tota la documentació requerida o s’hi
detecten deficiències, la conselleria competent en matèria de
mines ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini
de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que
desisteix de la seva solAlicitud, de conformitat amb la legislació
reguladora del procediment administratiu comú.
10. Una vegada presentada tota la documentació, i després
d’acarar-la amb la seva base de dades, la conselleria competent
en matèria de mineria n’ha de trametre una còpia, juntament
amb un informe sobre les actuacions realitzades, a l’òrgan
ambiental, si escau, i, sempre, al Consell de la Mineria, que pot
fer-hi les observacions que consideri pertinents. Aquests
informes s’han d’emetre en el termini d’un mes des de la seva
recepció. Transcorregut aquest termini es prosseguiran les
actuacions i, si s’emeten amb posterioritat, podran no ser
tenguts en compte.
11. L’òrgan substantiu en matèria de mineria ha de solAlicitar
també un informe al municipi amb relació a les qüestions de
competència municipal, que s’ha d’emetre en un termini màxim
de dos mesos. Transcorregut aquest termini, s’ha de continuar
el procediment.
12. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria de mineria dictar la resolució de l’expedient
d’actualització en el termini de devuit mesos des de la data de
la solAlicitud, i sempre amb l’actualització prèvia a l’inici de
l’activitat de les garanties financeres adequades. Si en aquest
termini no s’ha dictat la resolució, la solAlicitud s’ha d’entendre
denegada.
13. Si la resolució és denegatòria, expressa o presumpta per
silenci administratiu negatiu, o de desistiment, tal com s’indica
en el punt 9 anterior, l’explotador ha de retirar immediatament
la maquinària i les instalAlacions. La restauració de l’àrea
afectada s’ha de fer segons les prescripcions de l’autoritat
minera.
14. Incomplir les previsions de l’apartat anterior dóna lloc a la
incoació de l’expedient sancionador pertinent segons el que
disposa el títol VI d’aquesta llei. En tot cas, s’ha de valorar,
quant a la quantia de la sanció corresponent, la restauració de
l’àrea esmentada.
15. Si la resolució és favorable s’ha de seguir el que disposen
els articles 31, 32 i 33 d’aquesta llei, i les dades actualitzades de
l’explotació s’han d’incloure en el Registre Miner de les Illes
Balears, a l’efecte de garantir-ne l’accés als ciutadans.
16. Les modificacions substancials de les instalAlacions han
d’estar sotmeses a l’autorització prèvia de l’autoritat minera, i
s’ha de seguir la tramitació que estableixen la normativa estatal
sobre mines, la normativa autonòmica ambiental i qualsevol
altra normativa aplicable.

Disposició transitòria segona
Règim transitori d’obtenció de declaració d’impacte
ambiental
1. En el cas d’explotacions mineres el projecte de les quals, en
la seva totalitat o en una part, no hagi obtingut la declaració
d’impacte ambiental favorable, han de solAlicitar aquesta
declaració en el termini de sis mesos des de l’endemà de
l’entrada en vigència d’aquesta llei, complint les previsions de
la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears. La solAlicitud s’ha de referir a la part que no hagi
obtingut la declaració d’impacte ambiental favorable.
En les explotacions mineres que s’hagin acollit al
procediment de regularització, referides en el punt 8 de la
disposició transitòria primera anterior, el termini de sis mesos
serà computable des de la data de notificació de la resolució de
regularització.
2. En cas que la declaració d’impacte ambiental sigui
desfavorable, o que transcorrin els terminis prevists per a la
tramitació que estableix la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, sense que s’hagi obtingut la
declaració d’impacte ambiental favorable, l’explotador ha de
retirar immediatament la maquinària i les instalAlacions. La
restauració de l’àrea afectada s’ha de fer segons les
prescripcions de l’autoritat minera.
3. Incomplir les previsions de l’apartat anterior dóna lloc a la
incoació de l’expedient sancionador pertinent segons el que
disposa el títol VI d’aquesta llei. En tot cas, s’ha de valorar com
a element de graduació de la quantia de la sanció corresponent
la restauració de l’àrea esmentada.
Disposició transitòria tercera
SolAlicituds en tràmit
Les solAlicituds de permisos, autoritzacions, concessions,
pròrrogues, transmissions i ampliacions presentades abans
d’entrar en vigor aquesta llei s’han de continuar tramitant de
conformitat amb la normativa anterior.
Les persones interessades poden solAlicitar l’aplicació de la
normativa posterior.
Disposició transitòria quarta
Registre Miner de les Illes Balears
El Registre Miner de les Illes Balears creat en l’article 12
d’aquesta llei haurà d’estar plenament operatiu en el termini de
sis mesos des que entri en vigor aquesta norma.
Les primeres inscripcions dels drets miners existents en
entrar en vigor aquesta llei hauran de ser solAlicitades per les
persones interessades en el termini màxim de tres mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei. L’autoritat minera, una vegada
comprovades les dades que consten en la solAlicitud, els
inscriurà en el Registre Miner en el termini màxim de tres
mesos des de la seva solAlicitud.
Si de la comprovació efectuada es constata que s’han fet
algunes de les activitats tipificades en la normativa
sancionadora de mines vigent en aquell moment, s’iniciarà
l’expedient sancionador corresponent.
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Disposició transitòria cinquena
Plans directors sectorials de pedreres
Els consells insulars hauran d’aprovar els seus corresponents
plans directors sectorials de pedreres en el termini màxim de 24
mesos des de la publicació d’aquesta llei. S’hi establiran les
zones de recursos miners que substituiran el que es disposa a
l’annex 8 del Pla director sectorial de pedreres de les Illes
Balears, aprovat pel Decret 65/1999, de 28 de maig.
Disposició transitòria sisena
Estudis de viabilitat de grans infraestructures de transport
El contingut dels articles 195 i 196 de la Llei 4/2014, de 20
de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears no és d'aplicació fins que no s'aprovi el
desenvolupament reglamentari que ha de regular la tramitació
i la metodologia d'avaluació dels estudis de viabilitat de grans
infraestructures de transports, així com la composició,
l’estructura i el funcionament del Comitè avaluador.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7051/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana M. Camps
i Bosch.
Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Nel Martí i la Sra.
Joana M. Camps.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a allò que disposa aquesta llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.
Disposició final primera
Desplegament reglamentari

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. El Consell de Govern, en l’àmbit de les seves competències,
pot dictar les disposicions necessàries per desplegar el que
disposa aquesta llei.
2. Els consells insulars, en l’àmbit de les seves competències,
poden dictar les disposicions necessàries per desplegar aquesta
llei.

Ordre de Publicació
A)

Disposició final segona
Entrada en vigor

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8369/14, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
deute del Govern amb les administracions públiques. (BOPIB
núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

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

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

A la seu del Parlament, a 23 de setembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8415/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions en espècie per a
esdeveniments i producte turístic per a l'any 2015. (BOPIB
núm. 164, de 12 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8425/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a acomiadaments al sector públic instrumental.
(BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8418/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe FEDEA. (BOPIB núm.
164, de 12 de setembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8427/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2014-2015.
(BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8419/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a primers sis mesos del Servei de
mediació gratuït. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8420/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a baixada de l'interès del FLA a
l'1%. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8429/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a procediment d'adjudicació de l'Hospital
Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 164, de 12 de
setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8535/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diàleg amb la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8422/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions contra la
processionària del pi. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8416/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a publicació de les balances
fiscals. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8417/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a optimització de recursos a l'ens
Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre
de 2014).

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8423/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a donació d'òrgans a la nostra
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8421/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades de creixement del segon
trimestre de 2014. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8430/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels treballadors del
sector d'hoteleria. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS

P)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8424/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 164, de 12 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 8428/14.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2014, quedà ajornada, a petició del Sr.
Vicepresident i Conseller de Presidència del Govern, la
pregunta esmentada, presentada pel Sr. Cosme Bonet i Bonet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regeneració
democràtica.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8426/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8432/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a front comú contra les
prospeccions petrolíferes. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre
de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2221/14, relativa a retirada del programa Entre
todos, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que no promocioni, mitjançant qualsevol tipus de canal,
la tolerància a la violència masclista.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar, en els mitjans audiovisuals de
titularitat pública, la lluita contra la violència masclista."
A la seu del Parlament, 23 de setembre de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1680/14, relativa a assignatura de música tradicional
eivissenca, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ
B)

C)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, segons els acords presos en aquesta comissió, a estudiar
quina és la millor manera d’iniciar els tràmits necessaris per tal
que es puguin impartir els estudis de música tradicional
eivissenca al Conservatori Professional de Música i Dansa
d’Eivissa, “Catalina Bufí”, una vegada implantades les
especialitats que li són pròpies."

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 7677/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de directorcoordinador del centre de salut d'Es Banyer d'Alaior (III).
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

A la seu del Parlament, 23 de setembre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 7675/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de directorcoordinador del centre de salut d'Es Banyer d'Alaior (I).
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 7678/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de directorcoordinador del centre de salut d'Es Banyer d'Alaior (IV).
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 7676/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de directorcoordinador del centre de salut d'Es Banyer d'Alaior (II).
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de setembre de 2014, debaté la Pregunta
RGE núm. 7075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comportaments incívics a Magaluf. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de setembre de 2014, debaté la Pregunta
RGE núm. 7076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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productes turístics impulsats a Magaluf. (BOPIB núm. 160, de
18 de juliol de 2014).
C)
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6844/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als familiars de
les víctimes de la repressió franquista. (BOPIB núm. 160, de 18
de juliol de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6124/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de les
competències autonòmiques i locals. (BOPIB núm. 155, de 13
de juny de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació
sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l'embaràs. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6831/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolir les figures de
l'aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal. (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4737/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució als problemes
d'abastiment d'aigua potable del municipi d'Es Migjorn Gran.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4738/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Sant
Antoni. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4162/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reprovació de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 147, de 16
d'abril de 2014).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2155/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a embaràs i discriminació
laboral. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2014, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
2221/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del
programa Entre todos. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, sobre la mala imatge de les
Illes Balears (RGE núm. 7084/14).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de setembre de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports qui,
acompanyat de la cap de Gabinet i de la cap de Prema, informà
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.1. PROJECTES DE LLEI

A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 7077/14 i 7078/14.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2014, la diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, retirà les preguntes esmentades, relatives a inversions
fetes i mesures per evitar pràctiques denigrants a Magaluf
(publicades al BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de l'escrit RGE núm. 7055/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Turisme.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2014, el Grup
Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat, relatiu a solAlicitud de
compareixença del conseller de Turisme sobre els darrers
esdeveniments en relació amb la imatge turística de les Illes
Balears i el model turístic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2014, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació
de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda d'atendre la atendre la petició
de tramitació pel procediment d’urgència, i que, un cop
transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris
recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un
dossier documental, s'obri un termini de presentació
d'esmenes, de 8 dies, i que es tramitin davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Igualment, conformement amb l’establert a l’article 66.2
del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar
sessions parlamentàries extraordinàries, la data de les quals
es fixaran oportunament, per a l’estudi, la tramitació i
l’aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat; i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es
pugui procedir a aquesta tramitació.
Finalment, conformement amb l’establert a l’article 67.2
del Reglament de la cambra, acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar
els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de què es
tracta.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,

Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
2221/14.

CERTIFIC:

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2014, el Grup Parlamentari Socialista retirà el punt 1 de la
proposició no de llei esmentada, relativa a retirada del programa
Entre todos, publicada al BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 19 de
setembre de 2014, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
11. Acord d'aprovació del Projecte de llei de
racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
L'ordenament jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com a conjunt de normes vigents promulgades per les
institucions autonòmiques, és un sistema dinàmic que es renova
contínuament, s'actualitza i s'adequa als vaivens de les
exigències socials i econòmiques i a l'evolució del context
polític. Malgrat que canviïn els texts normatius que el formen,
l'ordenament autonòmic constitueix un sistema amb vocació de
permanència en el temps i en l'espai. Per això, és essencial
conservar-ne la coherència mitjançant decisions tècniques i
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normatives que en mantenguin el sentit general i en garanteixin
la vocació de completesa.

per possibilitar el coneixement ràpid i senzill de la normativa
vigent que resulti aplicable.

D'ençà que s'inicià la tasca normativa de la nostra
Comunitat Autònoma l'any 1983, l'incipient ordenament jurídic
autonòmic ha anat experimentant una progressió tant des del
punt de vista quantitatiu, pel que fa al nombre de normes
promulgades, com des del punt de vista qualitatiu, pel que fa a
les matèries objecte de regulació, en consonància amb
l'assumpció progressiva de competències. Concretament, des
que accedírem a l'autonomia s'han promulgat més de
tres-centes cinquanta lleis i més de quatre mil decrets, que, a
més, han de conviure i relacionar-se amb els ordenaments
jurídics estatal i europeu.

Així mateix, la necessitat de simplificar l'ordenament
elaborant texts refosos ja es va posar de manifest l'any 2000 en
l'Informe de l'Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics sobre la gestió i la racionalització
de la regulació existent a Espanya, confirmada més tard en un
altre informe del 2010 sobre la mateixa matèria. Aquests
informes fan palès que en la nostra tradició legal no hi ha eines
que mantenguin depurat l'ordenament, com ara les revisions
periòdiques obligatòries o la fixació de dates de caducitat.
També evidencien que les revisions dels marcs legislatius s'han
duit a terme de manera desordenada, puntual i poc sistemàtica,
la qual cosa dificulta molt l'accessibilitat a l'ordenament vigent
i afecta negativament la claredat i la seguretat que hauria
d'oferir qualsevol ordenament jurídic.

L'Institut d'Estudis Autonòmics, d'acord amb les funcions
que li atribueix el Decret 209/1996, de 12 de desembre, en
matèria d'assessorament jurídic i de proposta de desplegament
normatiu, va rebre l'encàrrec de recopilar, estudiar i analitzar
exhaustivament, en coordinació amb les conselleries, totes les
normes dictades o promulgades, amb rang legal o reglamentari,
en l'àmbit de la Comunitat Autònoma.
Des del punt de vista formal, un dels principals problemes
observats és el que la doctrina denomina contaminació
legislativa, és a dir, l'acumulació temporal de totes les normes
creades que no han estat derogades expressament, però que ja
no s'apliquen perquè han perdut el seu objecte, han estat
derogades tàcitament, estan en desús o n'ha vençut el termini de
vigència establert.
També en l'aspecte formal generen confusió i incertesa les
normes que s'han modificat reiteradament i, a més, mitjançant
instruments normatius diversos -moltes vegades per mitjà de les
lleis anuals de pressuposts generals o, en algunes èpoques, per
mitjà de les denominades lleis d'acompanyament als
pressuposts generals-, la qual cosa obliga l'operador jurídic a
una exhaustiva tasca de recerca pels successius butlletins
oficials per tal d'esbrinar quin és el text actualment en vigor.
Tot aquest conjunt legislatiu ha esdevingut un corpus
normatiu complex i que genera un grau molt elevat d'incertesa
jurídica a l'hora de determinar quin és exactament l'ordenament
autonòmic vigent.
Tanmateix, cal deixar palès que aquest no és un problema
exclusiu del nostre ordenament jurídic, sinó que afecta amb
caràcter general ordenaments jurídics nacionals, molt més
antics i, per tant, més complexos. La constància de l'existència
d'aquests problemes de manera generalitzada en pràcticament
tots els sistemes normatius occidentals ha fet que la doctrina i
les institucions públiques, des dels anys setanta del segle
passat, s'hagin ocupat d'aquesta qüestió.
En el nostre país, la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia
sostenible, en el capítol I del títol I, sota l'epígraf "Millora de
la qualitat de la regulació", enumera com a principis d'una bona
regulació, en primer lloc, que les facultats d'iniciativa
normativa s'han d'exercir de manera coherent amb la resta de
l'ordenament per generar un marc normatiu estable i
predictible, creant un entorn de certitud que faciliti l'actuació
dels ciutadans i les empreses i l'adopció de les seves decisions
econòmiques, i, en segon lloc, que els poders públics han de
procurar el manteniment d'un marc normatiu estable,
transparent i al més simplificat possible, fàcilment accessible,

Ja en l'àmbit autonòmic, la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
entre els seus principis generals, afirma que la millora del marc
regulador, o qualitat normativa, és essencial per complir els
compromisos europeus i fer més fàcil el desenvolupament de
les actuacions empresarials i ciutadanes. I en l'article 13
estableix que "s'ha d'impulsar la simplificació normativa, la
qual cosa implica la revisió sistemàtica de la legislació per tal
de garantir la qualitat formal de les normes i el fet que estiguin
escrites en termes clars, precisos i accessibles per a la
ciutadania. En aquest sentit, s'han d'adoptar mesures que
tendeixin a reduir el nombre de normes reguladores i la seva
dispersió i s'han de fomentar els texts refosos".
Atesos aquests antecedents, s'ha evidenciat la conveniència
de transcendir l'abast de l'encàrrec inicial i evitar així que la
tasca que ha duit a terme l'Institut d'Estudis Autonòmics no
esdevingui un simple exercici tècnic o científic, que es podria
fer servir com a referència per conèixer la normativa aplicable,
però que mancaria de l'eficàcia general pròpia de la legislació
en vigor.
És en aquest context en què s'emmarca l'objecte d'aquest
Projecte de llei. Les seves finalitats són, per tant, millorar la
coherència de l'ordenament normatiu autonòmic, simplificar la
profusió de normes existents i facilitar l'accés de tots els
ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les
versions vigents. Tot això, mitjançant els tres instruments que
s'hi preveuen: en primer lloc, amb la derogació expressa de
totes les normes en desús, obsoletes o que han perdut el seu
objecte o finalitat a causa de l'evolució del context social,
jurídic o polític, o del simple transcurs del temps; en segon lloc,
amb l'autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar els
texts refosos de les lleis que s'han modificat de manera
successiva i dispersa, i, finalment, mitjançant l'encàrrec al
Govern perquè elabori les versions consolidades de les normes
reglamentàries que s'han anat modificant repetidament en
aspectes substancials. Tot això, de conformitat amb l'article
48 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i amb
l'article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, que preveuen la delegació legislativa del
Parlament de les Illes Balears en el Govern de les Illes Balears.
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Per això, és important insistir en la idea que aquest Projecte
de llei, tret del procediment simplificat que regula i al qual ens
referim més endavant, no pretén innovar l'ordenament jurídic,
en el sentit estricte i substantiu del terme, atès que no crea dret
ni tampoc en modifica, sinó que es limita a complir una funció
d'ordenació de les normes, per mitjà de la determinació de les
que ja no són vigents i de l'autorització per refondre les que han
estat modificades constantment.

l'abast i les conseqüències de la norma, consideram oportú que
s'obri la possibilitat d'enriquir-la i modificar-la mitjançant el
debat parlamentari, i tenint en compte que s'emmarca dins el
procés de millora de la qualitat de la regulació que es va iniciar
amb la Llei 2/2011 i que fomenta la revisió dels marcs
normatius per dotar-los de més transparència, consideram que
queda justificat que es tramiti per la via d'urgència i s'aprovi en
la legislatura actual.

En aquest sentit, les regles de bona tècnica legislativa
requereixen que si una disposició normativa s'ha modificat
moltes vegades i en moments temporals diversos, en comptes
d'incorporar-hi noves modificacions, es torni a formular la
disposició normativa íntegra incorporant-hi els preceptes nous
i eliminant els derogats o substituïts. Tanmateix, això no
succeeix en la pràctica, sinó que la realitat és que els texts
legals o reglamentaris modificats s'ofereixen, en els millors dels
casos, en simples versions consolidades, les quals són actes
materials sense valor jurídic oficial.

Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta del
conseller d'Hisenda i Pressuposts i del vicepresident i conseller
de Presidència, adopta l'Acord següent:

En particular, i pel que fa a l'àmbit reglamentari, el cert és
que la regulació actual de la potestat reglamentària que fa la
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,
només preveu un únic procediment d'elaboració i modificació
de les disposicions administratives generals. Això suposa que
una eventual consolidació d'un decret o d'una ordre requereix
avui dia seguir tots els tràmits que regulen els articles 42 a 47
de la Llei esmentada, malgrat que es tracti d'una operació que,
materialment, no implica cap innovació normativa.
Per tant, es considera oportú que, per als casos de simple
consolidació d'una norma amb rang reglamentari -en els quals
no es faci cap modificació, ni tan sols amb la finalitat
d'aclarir-ne, regularitzar-ne o harmonitzar-ne el contingut- es
pugui seguir un procediment simplificat en el qual es redueixin
els terminis de la majoria dels tràmits i se n'ometin d'altres que
perden el sentit des del moment en què el contingut normatiu
corresponent ja es va sotmetre al procediment ordinari
d'elaboració normativa. D'aquesta manera, si aquesta
consolidació no ha de permetre introduir cap modificació, els
informes que s'hagin d'emetre s'han de limitar a constatar que
la regulació vigent no es veu materialment afectada, més enllà
del contingut concret de la norma en cada cas. I això,
evidentment, sens perjudici de la possibilitat de fer-hi els retocs
puntuals que calguin des del punt de vista estrictament
gramatical, terminològic o d'estil per raons, únicament, de
correcció lingüística.
D'acord amb tot el que s'ha exposat, s'ha elaborat aquest
Projecte de llei, que s'estructura en quatre articles, pels quals,
respectivament, es fixen l'objecte i la finalitat de la norma;
s'autoritza el Govern de les Illes Balears a aprovar els texts
refosos que s'indiquen en l'annex 1; s'insta així mateix el
Govern que elabori els texts reglamentaris consolidats de les
normes que s'indiquen en l'annex 2, per mitjà del procediment
simplificat que estableix la disposició final primera del Projecte
de llei -per la qual es modifica amb aquesta finalitat la Llei
4/2001-, i, finalment, es deroguen totes les normes legals i
reglamentàries que no es consideren vigents, d'acord amb
l'annex 3, per les raons i amb la finalitat ja indicades més
amunt.
Així mateix, entenem que el caràcter eminentment tècnic i
limitat de la norma podria justificar l'aplicació del procediment
de lectura única en el Parlament de les Illes Balears. Ara bé, per

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de racionalització i
simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s'adjunta a
aquest Acord.
Segon. Trametre el Projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117
del Reglament de la cambra.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que el Projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100
del Reglament de la cambra, atès el caràcter limitat concret de
la norma i per tal que la llei s'aprovi durant aquesta legislatura.
Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui, d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en les fases del procediment que pertoquin- i
l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de racionalització i
simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de
la cambra, habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar que es
facin les sessions extraordinàries esmentades en el punt
anterior.
Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
a l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
de l'assumpte inclòs en l'ordre del dia esmentat anteriorment."
I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 19 de setembre de 2014
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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II

PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SIMPLIFICACIÓ DE L’ORDENAMENT LEGAL I
REGLAMENTARI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’ordenament jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com a conjunt de normes vigents promulgades per les
institucions autonòmiques, és un sistema dinàmic que es renova
contínuament, s’actualitza i s’adequa als vaivens de les
exigències socials i econòmiques i a l’evolució del context
polític. Malgrat que canviïn els texts normatius que el formen,
l’ordenament autonòmic constitueix un sistema amb vocació de
permanència en el temps i en l’espai. Per això, és essencial
conservar-ne la coherència mitjançant decisions tècniques i
normatives que en mantenguin el sentit general i en garanteixin
la vocació de completesa.
D’ençà que s’inicià la tasca normativa de la nostra
Comunitat Autònoma l’any 1983, l’incipient ordenament jurídic
autonòmic ha anat experimentant una progressió tant des del
punt de vista quantitatiu, pel que fa al nombre de normes
promulgades, com des del punt de vista qualitatiu, pel que fa a
les matèries objecte de regulació, en consonància amb
l’assumpció progressiva de competències. Concretament, des
que s’accedí a l’autonomia s’han promulgat més de tres-centes
cinquanta lleis i més de quatre mil decrets, que, a més, han de
conviure i relacionar-se amb els ordenaments jurídics estatal i
europeu.
L’Institut d’Estudis Autonòmics, d’acord amb les funcions
que li atribueix el Decret 209/1996, de 12 de desembre, en
matèria d’assessorament jurídic i de proposta de desplegament
normatiu, va rebre l’encàrrec de recopilar, estudiar i analitzar
exhaustivament, en coordinació amb les conselleries, totes les
normes dictades o promulgades, amb rang legal o reglamentari,
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma.
Des del punt de vista formal, un dels principals problemes
observats és el que la doctrina denomina contaminació
legislativa, és a dir, l’acumulació temporal de totes les normes
creades que no han estat derogades expressament, però que ja
no s’apliquen perquè han perdut el seu objecte, han estat
derogades tàcitament, estan en desús o n’ha vençut el termini de
vigència establert.
També en l’aspecte formal generen confusió i incertesa les
normes que s’han modificat reiteradament i, a més, mitjançant
instruments normatius diversos —moltes vegades per mitjà de
les lleis anuals de pressuposts generals o, en algunes èpoques,
per mitjà de les denominades lleis d’acompanyament als
pressuposts generals—, la qual cosa obliga l’operador jurídic a
una exhaustiva tasca de recerca pels successius butlletins
oficials per tal d’esbrinar quin és el text actualment en vigor.
Tot aquest conjunt legislatiu ha esdevingut un corpus
normatiu complex i que genera un grau molt elevat d’incertesa
jurídica a l’hora de determinar quin és exactament l’ordenament
autonòmic vigent.

Tanmateix, cal deixar palès que aquest no és un problema
exclusiu del nostre ordenament jurídic, sinó que afecta amb
caràcter general ordenaments jurídics nacionals, molt més antics
i, per tant, més complexos. La constància de l’existència
d’aquests problemes de manera generalitzada en pràcticament
tots els sistemes normatius occidentals ha fet que la doctrina i
les institucions públiques, des dels anys setanta del segle passat,
s’hagin ocupat d’aquesta qüestió.
És rellevant en aquest sentit la decisió de la Unió Europea
d’establir comissions permanents de simplificació legislativa a
partir dels anys vuitanta.
D’altra banda, diversos països del nostre entorn han afrontat
aquests problemes amb criteris diversos, segons la seva cultura
jurídica. Així, en el cas d’Itàlia, han abordat el procés
mitjançant dues lleis denominades de simplificació legislativa,
els anys 2003 i 2005. Les tècniques utilitzades són bàsicament
dues: la tècnica de la llei “guillotina”, en virtut de la qual totes
les normes anteriors a una data determinada queden
automàticament derogades si no s’indica expressament el
contrari, i la tècnica de la legislació delegada, que autoritza
expressament el Govern a reordenar la normativa per sectors
materials, incloent-hi les modificacions necessàries per garantir
la coherència jurídica.
En el nostre país, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia
sostenible, en el capítol I del títol I, sota l’epígraf “Millora de la
qualitat de la regulació”, enumera com a principis d’una bona
regulació, en primer lloc, que les facultats d’iniciativa
normativa s’han d’exercir de manera coherent amb la resta de
l’ordenament per generar un marc normatiu estable i predictible,
creant un entorn de certitud que faciliti l’actuació dels ciutadans
i les empreses i l’adopció de les seves decisions econòmiques,
i, en segon lloc, que els poders públics han de procurar el
manteniment d’un marc normatiu estable, transparent i al més
simplificat possible, fàcilment accessible, per possibilitar el
coneixement ràpid i senzill de la normativa vigent que resulti
aplicable.
Així mateix, la necessitat de simplificar l’ordenament
elaborant texts refosos ja es va posar de manifest l’any 2000 en
l’Informe de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics sobre la gestió i la racionalització
de la regulació existent a Espanya, confirmada més tard en un
altre informe del 2010 sobre la mateixa matèria. Aquests
informes fan palès que en la nostra tradició legal no hi ha eines
que mantenguin depurat l’ordenament, com ara poden ser les
revisions periòdiques obligatòries o la fixació de dates de
caducitat. També evidencien que les revisions dels marcs
legislatius s’han duit a terme de manera desordenada, puntual i
poc sistemàtica, la qual cosa dificulta molt l’accessibilitat a
l’ordenament vigent i afecta negativament la claredat i la
seguretat que hauria d’oferir qualsevol ordenament jurídic.
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En la mateixa línia, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern,
preveu la participació de les comunitats autònomes en l’apartat
2 de la disposició addicional segona, i disposa que els diferents
departaments ministerials han de dur a terme el procés de
revisió i simplificació en els seus àmbits competencials
d’actuació, i poden coordinar-ne l’activitat amb els òrgans
competents de les comunitats autònomes que, en l’exercici de
les seves competències i en aplicació del principi de cooperació
administrativa, duguin a terme un procés de revisió dels seus
respectius ordenaments.
Ja en l’àmbit autonòmic, la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, entre
els seus principis generals, afirma que la millora del marc
regulador, o qualitat normativa, és essencial per complir els
compromisos europeus i fer més fàcil el desenvolupament de les
actuacions empresarials i ciutadanes. I en l’article 13 estableix
que “s’ha d’impulsar la simplificació normativa, la qual cosa
implica la revisió sistemàtica de la legislació per tal de garantir
la qualitat formal de les normes i el fet que estiguin escrites en
termes clars, precisos i accessibles per a la ciutadania. En aquest
sentit, s’han d’adoptar mesures que tendeixin a reduir el nombre
de normes reguladores i la seva dispersió i s’han de fomentar els
texts refosos”.
Atesos aquests antecedents, s’ha evidenciat la conveniència
de transcendir l’abast de l’encàrrec inicial i evitar així que la
tasca que ha duit a terme l’Institut d’Estudis Autonòmics no
esdevingui un simple exercici tècnic o científic, que es podria
fer servir com a referència per conèixer la normativa aplicable,
però que mancaria de l’eficàcia general pròpia de la legislació
en vigor.
III
És en aquest context en què s’emmarca l’objecte d’aquesta
Llei. Les seves finalitats són, per tant, millorar la coherència de
l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de
normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i
operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions
vigents. Tot això, mitjançant els tres instruments que s’hi
preveuen: en primer lloc, amb la derogació expressa de totes les
normes en desús, obsoletes o que han perdut el seu objecte o
finalitat a causa de l’evolució del context social, jurídic o
polític, o del simple transcurs del temps; en segon lloc, amb
l’autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar els texts
refosos de les lleis que s’han modificat de manera successiva i
dispersa o de manera substancial, i, finalment, mitjançant
l’encàrrec al Govern perquè elabori les versions consolidades de
les normes reglamentàries que s’han anat modificant
repetidament en aspectes substancials. Tot això, de conformitat
amb l’article 48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d’acord amb la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, i amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, que preveuen la delegació
legislativa del Parlament de les Illes Balears en el Govern de les
Illes Balears.
Per això, és important insistir en la idea que la Llei, tret del
procediment simplificat que regula i al qual ens referim més
endavant, no pretén innovar l’ordenament jurídic, en el sentit
estricte i substantiu del terme, atès que no crea dret ni tampoc
en modifica, sinó que es limita a complir una funció d’ordenació

de les normes, per mitjà de la determinació de les que ja no són
vigents i de l’autorització per refondre les que han estat
modificades constantment.
En aquest sentit, les regles de bona tècnica legislativa
requereixen que si una disposició normativa s’ha modificat
moltes vegades i en moments temporals diversos, en comptes
d’incorporar-hi noves modificacions, es torni a formular la
disposició normativa íntegra incorporant-hi els preceptes nous
i eliminant els derogats o substituïts. Tanmateix, això no
succeeix en la pràctica, sinó que la realitat és que els texts legals
o reglamentaris modificats s’ofereixen, en els millors dels casos,
en simples versions consolidades, les quals són actes materials
sense valor jurídic oficial.
En particular, i pel que fa a l’àmbit reglamentari, el cert és
que la regulació actual de la potestat reglamentària que fa la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, només
preveu un únic procediment d’elaboració i modificació de les
disposicions administratives generals. Això suposa que una
eventual consolidació d’un decret o d’una ordre requereix avui
dia seguir tots els tràmits que regulen els articles 42 a 47 de la
Llei esmentada, malgrat que es tracti d’una operació que,
materialment, no implica cap innovació normativa.
Per tant, es considera oportú que, per als casos de simple
consolidació d’una norma amb rang reglamentari —en els quals
no es faci cap modificació, ni tan sols amb la finalitat
d’aclarir-ne, regularitzar-ne o harmonitzar-ne el contingut— es
pugui seguir un procediment simplificat en el qual es redueixin
els terminis de la majoria dels tràmits i se n’ometin d’altres que
perden el sentit des del moment en què el contingut normatiu
corresponent ja es va sotmetre al procediment ordinari
d’elaboració normativa. D’aquesta manera, si aquesta
consolidació no ha de permetre introduir cap modificació, els
informes que s’hagin d’emetre s’han de limitar a constatar que
la regulació vigent no es veu materialment afectada, més enllà
del contingut concret de la norma en cada cas. I això,
evidentment, sens perjudici de la possibilitat de fer-hi els retocs
puntuals que calguin des del punt de vista estrictament
gramatical, terminològic o d’estil per raons, únicament, de
correcció lingüística.
D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’aprova aquesta Llei,
la qual s’estructura en quatre articles, pels quals,
respectivament, es fixen l’objecte i la finalitat de la norma;
s’autoritza el Govern de les Illes Balears a aprovar els texts
refosos que s’indiquen en l’annex 1; s’insta així mateix el
Govern que elabori els texts reglamentaris consolidats de les
normes que s’indiquen en l’annex 2, per mitjà del procediment
simplificat que estableix la disposició final primera de la Llei
—per la qual es modifica amb aquesta finalitat la Llei 4/2001—,
i, finalment, es deroguen totes les normes legals i reglamentàries
—amb rang de decret— que no es consideren vigents, d’acord
amb l’annex 3, per les raons i amb la finalitat ja indicades al
llarg d’aquesta exposició de motius.
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Article 1
Objecte i finalitat

“Secció 3a
Procediment simplificat

1. La finalitat d’aquesta Llei és simplificar l’ordenament jurídic
autonòmic des del punt de vista formal, a fi de dotar-lo de més
coherència interna i de facilitar el coneixement, més cert i clar,
de les normes que el componen i que són vigents actualment.

Article 47 bis
Procediment simplificat d’elaboració de texts consolidats

2. Amb aquesta finalitat, la Llei té per objecte:
a) Facultar el Govern de les Illes Balears per elaborar i
aprovar els texts refosos de les lleis que s’han modificat de
manera successiva i dispersa o de manera substancial.
b) Instar el Govern de les Illes Balears que elabori i aprovi
les versions consolidades de les normes reglamentàries que
s’han modificat diverses vegades o de manera substancial, per
mitjà d’un procediment específic simplificat.
c) Derogar expressament les normes en desús, obsoletes o
que han perdut l’objecte o la finalitat a causa de l’evolució del
context social, polític o normatiu, o del simple transcurs del
temps.
Article 2
Texts refosos
S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any
comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aprovi els
texts refosos de les lleis que s’indiquen en les lletres a) a g) de
l’annex 1, d’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, amb la possibilitat de
regularitzar-les, aclarir-les i harmonitzar-les.
Article 3
Texts reglamentaris consolidats
En el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, el Govern de les Illes Balears, per mitjà de
les conselleries competents per raó de la matèria, ha d’iniciar els
procediments simplificats de consolidació de reglaments que
preveu l’article 47 bis de la Llei 4/2001, a fi d’aprovar els texts
consolidats dels decrets que s’indiquen en l’annex 2 d’aquesta
Llei.
Article 4
Derogacions expresses

1. Els texts consolidats de reglaments s’han d’aprovar
seguint els tràmits del procediment simplificat que regula
aquest article.
Als efectes d’aquest procediment, s’entén per text
consolidat d’un reglament el que es limita a reunir en una
única versió el text inicial del reglament, substituint les
disposicions modificades, eliminant les derogades
expressament i incorporant les addicionades, sempre que
hagin estat aprovades seguint el procediment reglamentari
general i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Aquest procediment simplificat no es pot fer servir quan
la nova norma pretengui incorporar modificacions que no
hagin estat objecte d’aprovació i publicació oficial, llevat
que es tracti de modificacions estrictament gramaticals,
terminològiques o d’estil per raons de correcció lingüística.
2. L’elaboració dels texts consolidats a què es refereix
l’apartat anterior, l’ha d’iniciar la persona titular de la
conselleria competent per raó de la matèria, la qual ha de
designar l’òrgan responsable de tramitar el procediment i ha
de justificar la necessitat de dur a terme la consolidació.
3. Els projectes de texts consolidats únicament s’han de
sotmetre als tràmits i als informes següents:
a) Informe de l’Institut Balear de la Dona, en els casos
en què les normes objecte de consolidació no hagin estat
objecte d’aquest informe en el moment en què es tramitaren.
Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de deu dies
hàbils.
b) Informe de la secretaria general de la conselleria
corresponent, el qual s’ha de referir a l’adequació del
procediment seguit.
c) Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears,
si pertoca, d’acord amb la legislació reguladora d’aquest
òrgan consultiu.

Es deroguen les normes que consten en l’annex 3 d’aquesta
Llei.

4. Els reglaments que s’aprovin per mitjà d’aquest
procediment han d’incloure la denominació text consolidat
en el títol de la disposició i s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”

Disposició final primera
Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears

Disposició final segona
Modificacions de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora
del Consell Consultiu de les Illes Balears

1. L’epígraf de la secció 2a del capítol III del títol IV de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 7 de l’article 18 de
la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu
de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Secció 2a
Procediment general d’elaboració”
2. S’afegeix una nova secció, la secció 3a, al capítol III del títol
IV de la Llei 4/2001, amb la redacció següent:

“D’acord amb el procediment que estableix la secció
tercera del capítol III del títol IV de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, en el cas de projectes
de reglaments pels quals s’aproven texts consolidats el
dictamen només s’ha de pronunciar sobre el compliment
efectiu de les limitacions i de les normes procedimentals
específiques que estableix la Llei esmentada.”
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Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 19 de setembre de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

ANNEX 1
LLEIS QUE S’HAN DE REFONDRE
a) Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües, afectada per:
— La Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
al 1993
— La Llei 4/1994, de 29 de novembre, de mesures en
relació amb diverses figures tributàries de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries
urgents
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013
— La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2014
b) Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear
d’Innovació Tecnològica, afectada per:
— La Llei 5/1996, de 18 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives
— La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents
per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia,
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries
c) Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les
Illes Balears, afectada per:
— La Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013

d) Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de
les Illes Balears, afectada per:
— La correcció d’errades de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
publicada en el BOCAIB núm. 149, de 21 de novembre
— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives
— El Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la
Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el
procediment de vinculació de centres privats d’atenció
especialitzada
e) Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears, afectada per:
— La Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears
— La Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la Llei
12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears
— La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears
— La Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a
un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears
— La Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i d’impuls a la inversió
— La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible
f) Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears,
afectada per:
— La Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears
g) Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
afectada per:
— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades
— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives
— La Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2009
— La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2012
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— El Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents
per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes
Balears
— El Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la
reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears
— El Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per
garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat
— La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents
per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia,
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013
— La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2014
ANNEX 2
DECRETS QUE S’HAN DE CONSOLIDAR
a) Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afectat per:
— La correcció d’errades advertides a la publicació del
Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— El Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’aprovació
definitiva de l’ordenació sanitària de la CAIB, establerta al
Decret 34/1987, de 21 de maig
— El Decret 76/1988, de 20 d’octubre, pel qual es dóna
nova redacció a diverses disposicions del Decret 34/1987, de
21 de maig, d’ordenació sanitària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— El Decret 55/1990, de 17 de maig, que regula la
incorporació dels funcionaris sanitaris locals als torns
d’atenció continuada a les zones bàsiques de salut on no
s’han constituït equips d’atenció primària
— El Decret 42/1992, de 8 de juliol, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
— El Decret 31/2001, de 23 de febrer, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
— El Decret 122/2002, de 4 d’octubre, pel qual es modifica
el Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears, modificat pel Decret
31/2001, de 23 de febrer
— El Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
— El Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es
modifica l’ordenació sanitària territorial
— El Decret 37/2006, de 7 d’abril, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial
— El Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es
modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
— El Decret 91/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
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b) Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, afectat per:
— El Decret 104/1997, de 24 de juliol, pel qual es modifica
el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel que es crea la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes
— El Decret 153/1997, de 5 de desembre, de modificació
del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB, el
Registre de Contractes i el Registre de Contractistes
— El Decret 86/1998, de 9 d’octubre de 1998, de
modificació del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es
va crear la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre
de Contractes i el Registre de Contractistes
— El Decret 216/1999, de 8 d’octubre, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB, el
Registre de Contractes i el de Contractistes
— El Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els
decrets vigents en matèria de contractació a l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
c) Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afectat per:
— La correcció d’errors advertits en la publicació del Decret
147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— L’Acord del Consell de Govern de 9 de febrer de 2001 de
delegació de competències en matèria de contractació
administrativa
— El Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del
Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— El Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la
Central de Contractació, es regula la contractació
centralitzada i es distribueixen competències en aquesta
matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el
sector públic autonòmic
— El Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els
decrets vigents en matèria de contractació a l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
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d) Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen
la formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies
locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectat per:
— El Decret 69/2004, de 9 de juliol, pel qual es modifica la
normativa reguladora de les policies locals de les Illes
Balears en matèria d’organització, uniformitat, formació,
ingrés, promoció i mobilitat
— El Decret 66/2006, de 21 de juliol, de modificació del
Decret 72/1989, de 6 de juliol, de bases i exercicis per a
l’ingrés en les diverses categories de la policia local de les
Illes Balears, i del Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel
qual s’estableixen la formació, l’ingrés, la promoció i la
mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de
les Illes Balears
— El Decret 100/2012, de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen els criteris de revalidació i actualització dels
diplomes de cursos d’aptitud dels policies locals
e) Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, afectat per:
— La correcció d’errades advertides en l’annex X del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears
— La correcció d’errades del Decret 54/2002, de 12 d’abril,
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears
— El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— El Decret 106/2004, de 28 de desembre, de modificació
del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— El Decret 8/2005, de 28 de gener, de modificació del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears
— El Decret 98/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les
modalitats de colAlaboració en les activitats formatives i en
els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola
Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les
indemnitzacions que se’n deriven
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013

— El Decret 25/2013, de 24 de maig, de modificació del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, i del Decret
87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana
f) Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre
de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen
l’organització i la gestió, afectat per:
— El Decret 140/2002, de 13 de desembre, de modificació
del Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el
Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n
regulen l’organització i la gestió
— El Decret 184/2003, de 21 de novembre, pel qual es
modifica el Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea
el Registre de Parelles Estables i se’n regulen l’organització
i la gestió
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013
g) Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del sistema de
Salut de les Illes Balears, afectat per:
— El Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica
el Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del sistema de
Salut de les Illes Balears
— El Decret 42/2010, de 5 de març, que modifica el Decret
41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del sistema de
Salut de les Illes Balears
h) Decret 31/2006, de 31 de març, pel qual es regula el règim
jurídic de les concessions per a la prestació del servei de
televisió local per ones terrestres en l’àmbit territorial de les
Illes Balears, afectat per:
— El Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones
terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de
Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora en l’àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i) Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de
la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afectat per:
— El Decret 33/2009, de 19 de juny, pel qual es modifica el
Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de
la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— El Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés
electrònic als serveis públics de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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j) Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el
manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació,
afectat per:
— El Decret 11/2012, de 19 d’octubre, de modificació del
Decret126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia
i Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i
el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació
k) Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous
estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, afectat per:
— El Decret 28/2013, de 31 de maig, pel qual es modifiquen
els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
ANNEX 3
NORMES QUE ES DEROGUEN
Lleis
— Llei 6/1988, de 25 de maig, per la qual es modifica l’apartat
6 de l’article 228 de la Llei del sòl
— Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i
controls sanitaris oficials de carns fresques
Decrets
— Decret 47/1983, de 21 de juliol, pel qual es delega en el
conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori la facultat
d’impugnar per la via contenciosa els actes i els acords de les
corporacions locals en matèria d’urbanisme
— Decret 48/1983, de 21 de juliol, pel qual es delega en el
conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori la
competència d’aprovar els expedients dels projectes en sòl no
urbanitzable de Palma de Mallorca
— Decret 51/1983, de 21 de juliol, pel qual s’adequa i es
reestructura la Comissió Provincial d’Urbanisme de les Balears
— Decret 65/1983, de 8 de setembre, pel qual es crea la
Comissió d’Avaluació de Projectes d’Inversió Pública Regional
— Decret 69/1983, de 27 d’octubre, pel qual s’estableix el
procediment i les característiques del finançament per a la
modernització i la racionalització de la petita i mitjana empresa
comercial
— Decret 72/1983, de 6 d’octubre, pel qual es crea la Comissió
Assessora en Matèria de Política Lingüística de la Conselleria
d’Educació i Cultura
— Decret 74/1983, de 10 de novembre, de retribucions del
personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— Decret 81/1983, de 7 de desembre, pel qual es delega en el
conseller de Sanitat i Seguretat Social la facultat d’autoritzar els
pagaments de despeses corresponents al FNAS
— Decret 90/1983, de 22 de desembre, sobre homologació i
actualització del model oficial de llibre de reclamacions a
utilitzar a les administracions i als vehicles de servei públic de
transports de viatgers i mercaderies per carretera de
competència d’aquesta Comunitat Autònoma
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— Decret 4/1984, de 12 de gener, pel qual es crea la Comissió
de Política Hidràulica
— Decret 17/1984, de 23 de febrer, d’establiment de les normes
sobre concessió de subvencions per a activitats esportives
— Decret 27/1984, de 5 d’abril, pel qual es regula el règim de
subvencions per a programes d’activitats i equipaments a
organitzacions, associacions, grups juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut
— Decret 43/1984, de 7 de juny, de delegació d’atribucions del
president del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en el conseller de Sanitat i Seguretat Social en matèria
de gestió de personal
— Decret 44/1984, de 7 de juny, sobre concessió de bestretes de
Tresoreria
— Decret 50/1984, de 26 d’abril, de creació del Comitè Balear
de l’Any Internacional de la Joventut i de regulació de
funcionament d’aquest
— Decret 64/1984, de 9 d’agost, sobre procediment de
contractació del personal al servei de la Comunitat Autònoma
— Decret 99/1984, de 13 de setembre, d’aprovació de mesures
de suport a la petita i mitjana empresa turística balear
— Decret 100/1984, de 13 de setembre, de creació de l’Institut
Balear d’Estadística IBAE
— Decret 106/1984, de 27 de setembre, sobre subvencions a la
petita i mitjana empresa en matèria agrària i pesquera
— Decret 108/1984, de 27 de setembre, de regulació del
finançament preferent d’empreses industrials i comercials
— Decret 112/1984, de 27 de setembre, de delegació
d’atribucions del president del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el conseller d’Agricultura i
Pesca en matèria de gestió de personal
— Decret 142/1984, de 22 de març, d’institució del règim de
gerència urbanística de l’Excm. Ajuntament de Palma de
Mallorca
— Decret 155/1984, de 6 de desembre, que incentiva la creació
i el manteniment d’ocupació mitjançant el suport a l’empresa
inversora
— Decret 159/1984, de 13 de desembre, sobre constitució i
funcionament de la Junta Provincial Vitivinícola
— Decret 160/1984, de 13 de desembre, de qualificació prèvia
de la Societat Cooperativa Agrícola i Ramadera, SL, del
districte de sa Pobla com a agrupació de productors agraris als
efectes de la Llei 29/1972, de 22 de juliol
— Decret 28/1985, de 18 d’abril, sobre increment de taxes per
als campaments d’estiu
— Decret 31/1985, de 18 d’abril, d’establiment de criteris per
a la composició que han de tenir les assemblees generals de les
federacions esportives de Balears i per a l’elecció dels membres
i dels presidents de les federacions
— Decret 60/1985, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen el
procediment i les característiques per a la modernització i
adaptació del comerç al detall de carn a la nova normativa
tècnico-sanitària
— Decret 63/1985, de 18 de juliol, pel qual es crea la societat
anònima “Servicios Forestales de Baleares, SA”
— Decret 98/1985, de 31 d’octubre, pel qual es crea una
Comissió Tècnica del Seguiment del Padró Municipal
d’Habitants de 1986
— Decret 106/1985, de 15 de novembre, sobre normes
d’utilització de material mòbil en els serveis regulars i
discrecionals de transport de viatgers per carretera a Balears
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— Decret 109/1985, de 15 de novembre, sobre mesures de
suport a la petita i mitjana empresa turística balear
— Decret 110/1985, de 15 de novembre, sobre mesures de
seguretat als ascensors d’hotels i d’apartaments turístics
— Decret 6/1986, de 23 de gener, pel qual es disposa el
contingut dels fulls d’inscripció padronal oficials a la CAIB
— Decret 15/1986, de 27 de febrer, d’aprovació del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Assessor de RTVE
a les Illes Balears
— Decret 35/1986, de 17 d’abril, de rectificació dels preus
màxims i mínims aplicables a les terres de les zones regables
amb aigües residuals depurades i subterrànies a la comarca
d’Inca-Palma
— Decret 38/1986, de 17 d’abril, de suport a les empreses de
Balears
— Decret 45/1986, de 15 de maig, pel qual es crea la Comissió
Territorial sobre Drogues de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— Decret 46/1986, de 15 de maig, pel qual es regula
l’ordenació i millora ramaderes a Balears
— Decret 68/1986, de 10 de juliol, pel qual s’estableixen les
normes de mecanització i explotació estadística del Padró
Municipal d’Habitants 1986
— Decret 71/1986, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la inclusió
d’un vocal representant de la Conselleria de Turisme a la
Comissió de Transports de la Comunitat Autònoma
— Decret 90/1986, de 16 d’octubre, pel qual es crea la
Comissió Autonòmica d’Hemoteràpia de Balears
— Decret 94/1986, de 23 d’octubre, pel qual s’estableixen les
ajudes econòmiques a les empreses agropecuàries de Balears
— Decret 100/1986, de 20 de novembre, regulador dels preus
que han de regir a les estaciones d’ITV de les Illes Balears
— Decret 102/1986, de 27 de novembre, de regulació de
l’assistència financera als municipis de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
— Decret 103/1986, de 27 de novembre, d’autorització pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d’operacions de crèdit o aval de les entitats locals
— Decret 107/1986, d’11 de desembre, pel qual es crea el
Comitè Balear de Disciplina Esportiva
— Decret 6/1987, de 5 de febrer, sobre denúncies de mora
davant la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears
— Decret 8/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes
per a la contractació de dissenyadors
— Decret 9/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes a
les empreses que emprenguin projectes de modernització,
investigació i desenvolupament tecnològic
— Decret 10/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes
a les empreses que realitzin estudis per millorar-ne
l’organització industrial
— Decret 12/1987, de 5 de març, pel qual es regulen ajudes per
a la realització de projectes de disseny
— Decret 21/1987, de 26 de març, pel qual es fixen nous
terminis per a la instalAlació de mesures de seguretat i protecció
contra incendis en establiments turístics
— Decret 30/1987, de 14 de maig, pel qual es regula el plus de
desplaçament per als veterinaris titulars al servei de la sanitat
local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 32/1987, de 21 de maig, pel qual es regula la
concessió de subvencions per a construcció, remodelació,
reforma o adecentament d’edificis i cementeris municipals
— Decret 36/1987, de 28 de maig, de creació del Consell Social
de la Tercera Edat

— Decret 37/1987, de 28 de maig, pel qual es deroguen la
prohibició relativa a preparar, distribuir, subministrar, vendre i/o
consumir tords i d’altres aus migratòries i les disposicions
complementàries d’aquesta
— Decret 41/1987, de 9 de juny, pel qual es regula la prestació
de torns de guàrdies mèdiques a l’Hospital de Malalties del
Tòrax “Juan March”
— Decret 83/1987, de 3 de setembre, pel qual es regulen les
subvencions concedides per la Conselleria Adjunta a la
Presidència
— Decret 116/1987, de 18 de novembre, de creació de la
empresa pública “Foment Industrial, SA”
— Decret 119/1987, de 10 de desembre, pel qual es crea i
regula el Comitè de Coordinació de Zona per a l’elaboració i
gestió del programa de desenvolupament integral de la zona de
muntanya Tramuntana-Artà
— Decret 2/1988, de 14 de gener, de creació del Servei
d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)
— Decret 6/1988, d’11 de febrer, pel qual es crea el servei
administratiu descentralitzat sense personalitat jurídica pròpia,
millora de la vivenda rural
— Decret 20/1988, de 10 de març, pel qual s’aprova la creació
de la Unió de Federacions Esportives de les Balears
— Decret 35/1988, de 14 d’abril, pel qual s’acorda la posada en
marxa del SICODE (sistema comptable descentralitzat) de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 39/1988, de 14 d’abril, pel qual es regula la
materialització de les inversions financeres temporals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 52/1988, de 12 de maig, pel qual es regula la
concessió de subvencions a les unions de cooperatives i a la
formació de cooperatives de segon grau per a la
comercialització en comú de productes agraris
— Decret 58/1988, de 9 de juny, relatiu a compensacions
econòmiques als recaptadors titulars de la CAIB
— Decret 62/1988, de 7 de juliol, pel qual s’estableix la
declaració obligatòria de la síndrome d’immunodeficiència
adquirida (SIDA) i s’estableixen diverses mesures per a la
prevenció
— Decret 68/1988, de 7 de setembre, sobre reestructuració i
reconversió del sector de fruites seques a Balears
— Decret 97/1988, de 22 de desembre, pel qual s’estableix un
règim de subvencions a les societats de caçadors que disposin
de terrenys propis per a la pràctica de la caça
— Decret 98/1988, de 22 de desembre, regulador del
funcionament economico-administratiu dels serveis de menors
— Decret 13/1989, de 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes
a domicili a través de corporacions locals i entitats sense
finalitat de lucre
— Decret 30/1989, de 31 de març, pel qual es fixa el mínim de
percepció per als serveis regulars de viatger per carretera
— Decret 34/1989, de 31 de març, sobre desconcentració de
determinades funcions de contractació als directors generals de
la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 38/1989, de 31 de març, pel qual es modifiquen
parcialment la composició del Consell Superior d’Acció Social,
la Comissió de Coordinació d’Acció Social i la Comissió
Territorial sobre Drogues de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— Decret 40/1989, de 31 de març, pel qual s’autoritza el
conseller de Turisme a concedir autoritzacions d’obertura
provisionals als establiments d’allotjaments turístics en
tramitació
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— Decret 54/1989, de 27 d’abril, pel qual s’estableixen ajudes
econòmiques per al transport de blat de les índies farratger
— Decret 61/1989, de 22 de maig, pel qual s’autoritza la tarifa
d’inspecció tècnica de vehicles en línies mòbils
— Decret 74/1989, de 6 de juliol, de creació de la Comissió
Balear de Cartografia
— Decret 75/1989, de 6 de juliol, sobre criteris de la Comissió
Provincial d’Urbanisme per autoritzar edificis, instalAlacions i
usos d’utilitat pública o interès social en sòl urbanitzable no
programat sense programa d’actuació urbanística o en sòl no
urbanitzable
— Decret 76/1989, de 20 de juliol, pel qual es regula la
concessió de subvencions per a la capitalització de cooperatives
agràries de segon grau
— Decret 78/1989, de 31 de juliol, regulador de les subvencions
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
— Decret 81/1989, de 6 de setembre, pel qual s’estableixen
normes generals de procediment del règim econòmic de les
estacions d’inspecció tècnica de vehicles
— Decret 86/1989, de 21 de setembre, sobre la delegació del
Consell de Govern en la companyia concessionària del túnel de
Sóller
— Decret 95/1989, de 19 d’octubre, pel qual s’autoritza el
pagament avançat de subvencions en matèria de agricultura i
pesca mitjançant presentació d’aval
— Decret 151/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels
serveis de metges, practicants i comares titulars de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— Decret 155/1989, de 14 de desembre, modificant els decrets
83/1989, de 21 de setembre, i 88/1989, de 5 d’octubre, per
adaptar-los a les peculiaritats pròpies dels sectors agraris i
pesquers
— Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de
les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del
Descobriment d’Amèrica
— Decret 28/1990, de 22 de març, que regula l’execució
d’obres, treballs i activitats amb les empreses “Serveis Forestals
de Balears, SA”, “Institut de Biologia Animal, SA” i “Serveis
d’Aqüicultura Marina, SA”
— Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del
Govern Balear a les zones de perill d’incendis forestals i
d’erosió
— Decret 54/1990, de 3 de maig, pel qual s’estableix
l’obligació de realitzar proves de detecció d’anticossos davant
el virus de l’hepatitis C, a les hemodonacions que s’efectuen a
la CAIB
— Decret 98/1990, de 14 de novembre, regulant la concessió
d’ajudes per a l’adquisició de llavors controlades oficialment
— Decret 110/1990, de 13 de desembre, que regula la
colAlaboració de la Universitat de les Illes Balears amb aquesta
Comunitat Autònoma en relació amb l’Escola de Turisme
— Decret 1/1991, de 10 de gener, de creació d’un registre
especial d’arrendaments rústics de Balears
— Decret 2/1991, de 10 de gener, regulador de les ajudes
econòmiques a les associacions agràries per realitzar
d’auditories i estudis de viabilitat
— Decret 3/1991, de 10 de gener, relatiu a assistència financera
als municipis (impost de béns immobles)
— Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions
i del procediment d’admissió a les guarderies infantils
dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
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— Decret 13/1991, de 7 de febrer, sobre direcció dels treballs
d’extinció d’incendis forestals
— Decret 24/1991, de 7 de març, regulador del règim de suport
a la renovació de les flotes de vehicles de les empreses de
transport públic regular de viatgers d’ús general per carretera
— Decret 50/1991, de 4 d’abril, tot declarant obligatori el
tractament fito-sanitari contra determinades plagues i malalties
a les zones 5b de Balears
— Decret 80/1991, de 20 de juny, de creació del Consorci
Centre de Formació Empresarial (CEFEM)
— Decret 81/1991, de 4 d’abril, que regula i fomenta l’operació
de sobre-empelt en plantacions de cítrics de la zona 5b de
Balears
— Decret 84/1991, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova un pla de
mesures per a la millora del sector de cereals d’hivern a Balears
— Decret 99/1991, de 21 de novembre, pel qual es regula
l’execució d’obres, treballs i activitats amb l’empresa pública de
la CAIB “Serveis de Millora Agrària, SA”
— Decret 12/1992, de 13 de febrer, sobre terminis per a complir
i adquirir facultats urbanístiques, previstes a la Llei 8/1990
— Decret 26/1992, de 26 de març, pel qual s’aprova un pla de
mesures per a la millora de l’estructura productiva del bestiar
vacú lleter de Balears
— Decret 31/1992, de 21 de maig, pel qual es determinen les
condicions higiènico-sanitàries mínimes que han de complir les
explotacions de bestiar vacú de llet a Balears
— Decret 37/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del
tord per sistema tradicional de filats a coll
— Decret 48/1992, de 23 de juliol, pel qual es fixen els
itineraris autoritzats per a la circulació de vehicles amb càrrega
superior a 16,5 TN, així com de vehicles articulats la longitud
total dels quals excedeixi els 15 m i els trens de carretera de més
de 14 m tots ells sense sobrepassar les condiciones assenyalades
als articles 55, 57 i 58 del Codi de la Circulació, a l’àmbit de la
CAIB
— Decret 59/1992, de 24 de setembre, pel qual es dicten normes
per a la constitució del Consell d’Administració del Servei
Balear de Salut
— Decret 62/1992, de 24 de setembre, pel qual es crea la
Comissió de la Commemoració del Centenari del Naixement de
Joan Miró
— Decret 63/1992, de 24 de desembre, pel qual es regulen els
ajuts a l’ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de Fons Social
Europeu
— Decret 5/1993, de 28 de gener, d’establiment d’ajudes
econòmiques per a electrificacions rurals
— Decret 11/1993, d’11 de febrer, pel qual s’aprova la creació
de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport a la
Modernització del Comerç
— Decret 27/1993, d’11 de març, sobre regulació de capacitats
de població en els instruments de planejament general i sectorial
— Decret 51/1993, de 3 de juny, pel qual es regula el programa
de beques per al desenvolupament de maquetes empresarials
— Decret 52/1993, de 3 de juny, pel qual es regula el programa
de nous projectes empresarials
— Decret 89/1993, de 15 de juliol, relatiu a indemnitzacions
dels components de tribunals d’oposicions i comissions de
valoració de concursos, convocats per la CAIB
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— Decret 101/1993, de 2 de setembre, pel qual s’estableixen
noves mesures preventives en la lluita contra els incendis
forestals
— Decret 127/1993, de 16 de desembre, pel qual es despleguen
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la CAIB
— Decret 138/1993, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen
determinats articles dels Estatuts de la Fundació Pública de les
Balears per a la Música
— Decret 12/1994, de 27 de gener, pel qual s’estableixen les
normes relatives a la comunicació de posada en funcionament
dels establiments regulats pel Reial decret 2817/1983, de 13
d’octubre, i pel Decret 52/1985, de 27 de juny
— Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les
ajudes públiques a favor de les comunitats balears radicades a
l’exterior i de les entitats associatives per al foment de la
participació ciutadana
— Decret 23/1994, de 24 de febrer, pel qual es crea la Comissió
de la Commemoració de l’Any de l’Arxiduc
— Decret 25/1994, de 24 de febrer, de regulació de l’acció
subvencionadora de la Conselleria de Governació
— Decret 46/1994, de 28 d’abril, sobre prevenció d’incendis
forestals
— Decret 66/1994, de 26 de maig, que modifica el Decret
23/1994, de 24 de febrer, pel qual es crea la Comissió de la
Commemoració de l’Any de l’Arxiduc
— Decret 74/1994, de 26 de maig, sobre regulació de les tarifes
generals i específiques d’aplicació als ports de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— Decret 90/1994, de 13 de juliol, sobre criteris per a
delimitació d’àrees de repartiment i càlcul i aplicació de
l’aprofitament tipus
— Decret 32/1995, de 23 de març, pel qual s’acorda de posar en
funcionament el sistema informàtic de contractació de personal
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 39/1995, de 6 d’abril, de desconcentració de funcions
de la Conselleria de Comerç i Indústria en directors generals
— Decret 56/1995, de 18 de maig, pel qual s’estableix una línia
d’ajudes per fomentar la cria de bestiar de races autòctones en
perill d’extinció
— Decret 57/1995, de 18 de maig, pel qual s’estableix una línia
d’ajudes per fomentar l’agricultura ecològica o biològica
— Decret 59/1995, de 2 de juny, pel qual es regulen els
requisits que han de complir les empreses instalAladores i les
empreses conservadores d’aparells elevadors
— Decret 64/1995, de 15 de juny, pel qual s’estableix
l’obligatorietat d’instalAlar portes a les cabines dels ascensors
— Decret 65/1995, de 30 de juny, pel qual es regulen els
requisits que han de reunir les empreses instalAladores i
conservadores de grues torre per a obres, com també sobre
determinats aspectes de la tramitació d’expedients
— Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s’estableixen
normes d’aplicació al personal inclòs en l’àmbit de l’article 9 de
la Llei 2/1989
— Decret 115/1995, de 13 d’octubre, de creació de la Comissió
de Secretaris Generals Tècnics
— Reglament de 7 de novembre de 1995 d’organització i
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— Decret 1/1996, de 16 de gener, pel qual es crea la Comissió
de la Commemoració dels 100 anys de l’Aplec de Rondaies
Mallorquines d’en Jordi d’es Recó

— Decret 39/1996, de 14 de març, pel qual es regulen les
inversions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
esponjament i millora de les destinacions turístiques de les Illes
Balears
— Decret 45/1996, de 18 d’abril, pel qual es distribueixen les
competències sancionadores en matèria de treball, seguretat i
higiene i economia social
— Decret 48/1996, de 18 d’abril, pel qual s’estableixen les
condicions de seguretat per a la instalAlació de muntacàrregues
per a les obres
— Decret 111/1996, de 21 de juny, pel qual s’estableix l’òrgan
administratiu instructor del procediment sancionador per
infraccions en l’ordre social
— Decret 161/1996, de 26 de juliol, pel qual s’estableix l’òrgan
administratiu instructor del procediment sancionador per
infraccions en l’ordre social
— Decret 171/1996, de 6 de setembre, pel qual es regulen els
horaris comercials a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
— Decret 179/1996, de 4 d’octubre, pel qual es regula la
concessió d’ajudes econòmiques per part de la Presidència del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 207/1996, de 12 de desembre, de regulació de
bestretes extrapressupostàries per cobrir els desfasaments
transitoris de tresoreria de les entitats autònomes i empreses
públiques de la CAIB
— Decret 214/1996, de 21 de desembre, pel qual es regulen els
preus que han de regir en les estacions d’ITV de les Illes
Balears
— Decret 220/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures per a la promoció de la utilització de gas canalitzat a
poblacions
— Decret 221/1996, de 12 de desembre, pel qual es crea i
regula l’organisme de gestió i seguiment del POOT de Mallorca
— Decret 224/1996, de 21 de desembre, pel qual es
complementa el Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, sobre
millores estructurals i modernització de les explotacions
agràries a les Illes Balears
— Decret 225/1996, de 21 de desembre, pel qual es crea el
Registre Especial de Responsable de Taller de Reparació de
Vehicles Automòbils
— Decret 226/1996, de 21 de desembre, pel qual es crea el
document de qualificació empresarial per a l’exercici de les
activitats de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips
i dels seus components
— Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del Consorci
Xarxa d’InstalAlacions de les Illes Balears
— Decret 14/1997, de 23 de gener, pel qual es delega en el
ColAlegi Oficial de Farmacèutics l’establiment d’horaris mínims,
torns de guarderies i vacacions de les oficines de farmàcia
— Decret 21/1997, de 7 de febrer, pel qual es regula la gestió de
les pensions no contributives i les derivades de l’extingit Fons
d’Assistència Social, que ha de dur a terme l’Institut Balear
d’Afers Socials
— Decret 22/1997, de 7 de febrer, pel qual s’estableix
l’obligatorietat de colAlocar plaques identificatives en les
plataformes elevadores per a càrrega, no útils per a persones
— Decret 23/1997, de 7 de febrer, pel qual s’estableix
l’obligatorietat d’instalAlar plaques identificatives en els
muntacàrregues per a obres
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— Decret 25/1997, de 7 de febrer, pel qual es regula el règim
transitori i extraordinari de subvencions al transport aeri per a
residents a les Balears
— Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s’estableix el marc
normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de
serveis de les Illes Balears
— Decret 31/1997, de 14 de març, pel qual s’estableixen
normes per a l’assignació de quantitats de referència
suplementàries de llet procedents de la reserva nacional
— Decret 61/1997, de 7 de maig, pel qual s’estableix el marc
normatiu de les ajudes per a l’homologació i l’adaptació de les
explotacions ramaderes a la normativa comunitària i a la
protecció del medi ambient i el paisatge, així com les ajudes per
a l’adquisició de quantitats individuals de referència de llet de
vaca
— Decret 66/1997, de 21 de maig, pel qual es regulen les ajudes
públiques a les persones majors, que són competència de
l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
— Decret 75/1997, de 6 de juny, de desconcentració de
determinades funcions de contractació als directors generals de
la Conselleria de Foment del Govern Balear de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
— Decret 94/1997, de 4 de juliol, pel qual es regula l’ús de
claus per accionar la maniobra dels ascensors
— Decret 109/1997, de 1 d’agost, pel qual s’exigeix informació
complementària en els documents d’acompanyament i
l’etiquetatge de les carns, a l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
— Decret 155/1997, de 5 de desembre, pel qual es regulen les
condicions especials per a l’envasament de l’oli d’oliva verge
corrent produït a la Serra de Tramuntana de Mallorca
— Decret 156/1997, de 5 de desembre, pel qual es crea i es
regula el consorci denominat Centre d’Investigació i
Tecnologies Turístiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
— Decret 159/1997, de 23 de desembre, pel qual s’adscriuen de
manera definitiva al consorci Xarxa d’InstalAlacions de les Illes
Balears els drets i les obligacions que deriven de l’extingit
Institut Balear de Serveis a la Joventut
— Decret 27/1998, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen les
normes de seguretat per a la instalAlació de plataformes
elevadores per a càrregues no útils per a persones
— Decret 33/1998, de 6 de març, de regulació de la creació de
la Comissió de l’Euro en l’àmbit de la CAIB
— Decret 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre
de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 43/1998, de 3 d’abril, sobre règim jurídic de les
autoritzacions de transport per carretera de passatgers i
mercaderies
— Decret 60/1998, de 29 de maig, pel qual es crea el Consell
Balear de Promoció Comercial
— Decret 77/1998, de 31 de juliol, que aprova el Reglament
tècnic pel qual es regulen les condicions de producció
zootècnica, transformació industrial i distribució comercial de
la denominada “llet fresca pasteuritzada d’alta qualitat”
— Decret 78/1998, de 31 de juliol, sobre accions adreçades a la
millora de la qualitat higiènica de la llet crua
— Decret 100/1998, de 6 de novembre, pel qual s’estableix una
línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivera
— Decret 104/1998, de 20 de novembre, mitjançant el qual
s’eliminen els valors unitaris del deute de la CAIB anotat i les
tinences individuals de deute de la CAIB anotat constituïdes per
valors del mateix codi valor es converteixen en tinences de
saldos nominals
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— Decret 108/1998, de 27 de novembre, pel qual es revisa el
mínim de percepció per als serveis de transport públic regular
de passatgers per carretera d’ús general
— Decret 38/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic de l’acció concertada amb entitats sense afany de lucre
de l’Institut Balear d’Afers Socials
— Decret 44/1999, de 30 d’abril, sobre suplència, per vacant
dels titulars, de determinats òrgans administratius de les
conselleries del Govern Balear
— Decret 182/1999, de 13 d’agost, pel qual es modifica el
Decret 80/1998, de 28 d’agost, pel qual es crea el Registre en
matèria de prevenció de riscs laborals
— Decret 244/1999, de 26 de novembre, pel qual es regula
l’Estatut bàsic dels centres de persones majors dependents de
l’Institut Balear d’Afers Socials
— Decret 247/1999, de 26 de novembre, pel qual s’estableixen
les condicions específiques per a l’ús de noms geogràfics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’etiquetatge de carn
de porcí i oví-cabrum
— Decret 35/2000, de 10 de març, pel qual s’estableix la nova
regulació de la Comissió del Joc de les Illes Balears
— Decret 49/2000, de 17 de març, de constitució de la Comissió
per a la Coordinació, l’Avaluació i l’Estudi dels traspassos de
competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Decret 52/2000, de dia 24 de març, pel qual es crea la
Comissió de Coordinació de Transports entre la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports i la Conselleria de
Medi Ambient
— Decret 55/2000, de 31 de març, sobre composició de
l’empresa BITEL, SA, com a conseqüència de la nova
estructura del Govern de les Illes Balears
— Decret 141/2000, de 13 d’octubre, pel qual s’atribueix a
l’Institut Balear d’Afers Socials la gestió dels programes
inclosos en el Pla Gerontològic i en el Pla d’Acció Integral per
a Persones amb Discapacitat
— Decret 46/2001, de 30 de març, del president de les Illes
Balears, pel qual es delega en els titulars de les conselleries la
firma dels convenis i dels acords de cooperació i colAlaboració
a què es refereix l’Acord del Consell de Govern de 30 de març
de 2001, de delegació de la competència d’autorització de
convenis i acords de cooperació i colAlaboració
— Decret 49/2001, de 30 de març, pel qual es constitueix la
Comissió Interdepartamental per a l’Any Europeu de les
Llengües
— Decret 55/2001, de dia 6 d’abril, pel qual es crea el Consorci
Aubarca - Es Verger
— Decret 6/2002, d’11 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es delega en els titulars de les conselleries la
firma dels convenis i dels acords de cooperació i colAlaboració
amb l’Estat, amb les comunitats autònomes o amb altres
administracions territorials, prèviament autoritzats pel Consell
de Govern per raó de la seva quantia
— Decret 26/2002, de 22 de febrer, pel qual es desplega la Llei
7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades a empreses
turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la
millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient
— Decret 44/2002, de 22 de març, de constitució de la societat
anònima Infraestructures i Obres Portuàries, SA
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— Decret 46/2002, de 22 de març, pel qual es deroga
parcialment el Decret 66/1997, de 21 de maig, pel qual es
regulen les ajudes públiques a les persones majors que són
competència de l’Institut Balear d’Afers Socials
— Decret 73/2002, de 17 de maig, pel qual es crea la Comissió
per a la Commemoració de l’any Francesc de Borja Moll
— Decret 77/2002, de 24 de maig, pel qual es crea i
s’estableixen la composició, les funcions i el règim d’actuació
de la Comissió Interdepartamental d’Activitats Comercials
Lligades a Excursions
— Decret 117/2002, de 20 setembre, que regula l’organització
del personal funcionari no estatutari transferit per l’RD
1478/2001, de 27 de desembre, que ocupa llocs de treball en el
Servei Balear de Salut
— Decret 17/2003, de 31 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual es delega en el conseller d’Educació i Cultura
la presidència de la Junta Directiva de la Fundació Pública de
les Balears per a la Música
— Decret 123/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica la
composició dels consells d’administració de l’Institut Balear de
l’Habitatge (IBAVI), dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) i dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears, SA (SITIBSA), així com determinats aspectes sobre
l’organització i funcionament de les esmentades entitats
públiques
— Decret 126/2003, de 18 de juliol, pel qual s’estableix
l’adscripció de determinades entitats i empreses públiques a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i es nomena el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació com a representant
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Fundació
IBIT
— Decret 152/2003, d’1 d’agost, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears Organitzadora dels Actes Commemoratius del 25è
Aniversari de la Constitució Espanyola
— Decret 153/2003, d’1 d’agost, pel qual es crea i es regula la
Comissió Delegada del Govern de les Illes Balears en matèria
d’afers sociosanitaris
— Decret 191/2003, de 19 de desembre, sobre percepció
d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, estada i
assistència a les sessions del Consell Assessor de Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears
— Decret 5/2004, de 23 de gener, del president de les Illes
Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers
— Decret 65/2004, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de
Recuperació del Virot petit Puffinus spss, a les Illes Balears
— Decret 12/2005, de 2 de febrer, pel qual es regula un règim
transitori d’ajuts al transport aeri i marítim per als residents a les
Illes Balears
— Decret 38/2005, de 22 de abril, de creació, organització i
funcionament de la Comissió d’Experts per a l’Estudi i el
Seguiment del Tot Inclòs
— Decret 45/2005, de 29 d’abril, pel qual es determina l’òrgan
competent en matèria de control de la condicionalitat de les
ajudes directes de la política agrària comuna
— Decret 58/2005, de 27 de maig, pel qual es regula
l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos
agraris
— Decret 4/2006, de 10 de març, del president de les Illes
Balears, de delegació de la competència per concedir el premi
regulat en el Decret 7/2006, de 3 de febrer, per haver obtingut
nivells de coneixements de català superiors als exigits per
ingressar en la funció pública

— Decret 6/2006, de 10 d’abril, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina l’òrgan competent per resoldre
sobre la concessió, modificació o interrupció de vacances del
personal al servei de la Presidència i Vicepresidència del
Govern
— Decret 33/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut
de la Joventut de Mallorca
— Decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema
de mesures per a la instalAlació obligatòria de comptadors
individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d’aigua
— Decret 9/2007, de 16 de febrer, mitjançant el qual s’ajorna,
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’obligatorietat de la inspecció periòdica dels ciclomotors de
dues rodes
— Decret 29/2007, de 3 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es deleguen les funcions pròpies de membre
del Consell de Capitalitat de Palma de Mallorca en el conseller
de Presidència
— Decret 39/2007, de 13 d’abril, pel qual es crea el Guardó del
Govern de les Illes Balears a l’Ocupació
— Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la
posada en servei de les instalAlacions per a subministrament
d’aigua en els edificis
— Decret 57/2010, de 16 d’abril, pel qual es despleguen i
complementen diverses disposicions reglamentàries establertes
en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d’instalAlacions tèrmiques als edificis (RITE).

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8625/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 7051/14, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 7051/14,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.
Política educativa del Govern de les Illes Balears
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actitud del
Govern de les Illes Balears per la seva manca de diàleg i
consens amb els agents educatius per definir i planificar un nou
model educatiu, que cerqui la qualitat i la igualtat d'oportunitats.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb els agents socials i la
comunitat educativa per definir un model lingüístic i educatiu
estable i de consens.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el president de les
Illes Balears a reunir-se amb els principals interlocutors de la
comunitat educativa, entre ells l'Assemblea de Docents, per
debatre i analitzar l'actual conflicte educatiu.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a cessar la consellera d'Educació i tot el seu equip
polític com a primera passa per recuperar la confiança de la
comunitat educativa i obrir un procés de diàleg permanent que
doni fortalesa i estabilitat al model educatiu de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
satisfacció en constatar que la societat civil organitzada de totes
de les Illes s'ha mobilitzat en la defensa i la redacció d'un Pacte
per a l'Educació com a instrument necessari per fer possible un
model educatiu estable que vagi més enllà de la conjuntura
política i que garanteixi la qualitat i l'equitat de l'educació.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'excelAlència educativa basat en
la formació del professorat, la reducció de ràtios, i la major
dotació de professorat de suport i d'atenció a la diversitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar qualsevol acció que promogui la
separació dels alumnes segons la llengua d'aprenentatge, fent de
la llengua catalana la llengua d'integració i garantint que al
final de l'ensenyament obligatori els alumnes tindran una
adequada competència lingüística de les dues llengües oficials,
8. El Parlament de les Illes Balears proclama que només la
llengua catalana és llengua pròpia de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè deixi d'utilitzar la implementació de la
immersió lingüística en anglès en matèries no lingüístiques com
excusa per rebaixar l'estatus jurídic de llengua pròpia de les Illes
Balears, fent inviables els mandats dels articles 1.2.b, 20.1 i 22
de la Llei 3/1986, de normalització lingüística de les Illes
Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l'autonomia dels centres alhora de
definir i implementar el projecte lingüístic, d'acord amb l'actual
ordenament educatiu que aposta per l'adhesió voluntària als
programes d'ensenyament en llengües estrangeres.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears i a garantir la pluralitat d'idees
i la llibertat d'expressió com a fonaments essencials de l'escola
democràtica.
12. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears per utilitzar els instruments d'orientació i de
control de la Conselleria d'Educació, com el servei d'inspecció,
com a instruments de persecució política per imposar un nou
model lingüístic i d'ensenyament mal dissenyat, mal planificat
i mancat de l'imprescindible diàleg entre administració i
comunitat educativa.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a tancar i anulAlar els expedients "polítics" als
directors dels instituts de Maó.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impedir i denunciar, si fos necessari, les accions
de la Fundación Circulo Balear destinades a controlar, vigilar i
intimidar els equips directius i els docents dels centres escolars
de la xarxa pública de la Illes Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar un nou procés selectiu per proveir
adequadament, d'acord amb la Sentència 370/2014 del TSJIB,
el Departament d'Inspecció Educativa d'onze nous inspectors.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que tant l'Institut d'Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu com l'Institut de Convivència i Èxit
Escolar siguin organismes independents, per tal d'assegurar
l'aplicació de criteris i de mètodes d'anàlisi de dades objectives,
a més de garantir-ne la disponibilitat a tota la ciutadania.
17. El Parlament de les Illes Balears solAlicita la
compareixença del director de l'Institut per a la Convivència i
l'Èxit Escolar per explicar davant la Comissió permanent de
Cultura i Educació del Parlament de les Illes Balears la
Memòria de Convivència del curs 2012-2013, així com la resta
de dades de les quals disposa l'Institut sobre l'absentisme i la
conflictivitat en la xarxa pública de centres escolars de les Illes
Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a publicar en el termini màxim de 15 dies els
resultats acadèmics del curs 2013-2014 (així com els mateixos
resultats referits als darrers tres cursos escolars), organitzats de
forma adequada per tal de poder conèixer l'impacte del Decret
TIL en el procés d'aprenentatge de les matèries no lingüístiques
impartides mitjançant la immersió en llengua anglesa.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar de forma oficial la situació en la qual es
troben tots els projectes TIL dels centres escolars públics i
concertats, detallant aspectes de compliment normatiu com
l'aprovació del projecte per part del claustre de professors o
l'informe favorable del Departament d'Inspecció Educativa.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar un informe-valoració a la UIB, sobre
l'Informe executiu de les proves de diagnòstic de nivell de
competència en matèria lingüística, del curs 2013-2014.
21. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per com pugui afectar el decret TIL a la
reimplantada "revàlida" de la LOMQE, que determinarà
l'obtenció o no dels títols de graduat en educació secundària
obligatòria i de batxillerat, així com la seva futura formació
qualificació professional; i en aquest sentit demana al Govern
de les Illes Balears que prengui mesures per evitar-ne efectes
negatius.

10886

BOPIB núm. 166 - 26 de setembre de 2014

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reincorporar l'assessoria d'infantil en els equips
dels Centres de Professors.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una nova Escola Oficial d'Idiomes a Palma
per garantir als seus alumnes una adequada formació en
l'aprenentatge d'idiomes.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar algun sistema corrector i compensador
en els preus dels menjadors escolars de manera que tots els
infants, sigui quina sigui la seva residència i escola, paguin el
mateix preu.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir uns preus de menjadors accessibles per
a tothom, i a introduir un sistema d'exempcions aplicable des de
l'inici del curs escolar per a les famílies sense recursos o amb
risc d'exclusió social.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret de l'infant a ser escolaritzat en un
centre educatiu públic, sempre que així ho hagi solAlicitat la seva
família.
Palma, a 18 de setembre de 2014.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions de
l'ens públic Port de les Illes Balears. (Mesa de 24 de setembre
de 2014).
RGE núm. 8546/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenaments
de Port de les Illes Balears. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resposta del
Govern a la pregunta parlamentària relativa a les
comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resposta del
Govern a la pregunta parlamentària relativa a les
comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella (II). (Mesa de 24
de setembre de 2014).
RGE núm. 8583/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Ciutadella durant 2010. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8584/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Ciutadella durant 2011. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8585/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Ciutadella durant 2012. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8586/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Ciutadella durant 2013. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8587/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Ciutadella durant 2014. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8588/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Fornells durant 2010. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8589/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Fornells durant 2011. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8590/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Fornells durant 2012. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8591/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Fornells durant 2013. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8592/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa i
inversions al Port de Fornells durant 2014. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8593/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Ciutadella durant 2010. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8594/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Ciutadella durant 2011. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8595/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Ciutadella durant 2012. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
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RGE núm. 8596/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Ciutadella durant 2013. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8597/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Ciutadella durant 2014. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8598/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Fornells durant 2010. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8599/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Fornells durant 2011. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8600/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Fornells durant 2012. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8601/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Fornells durant 2013. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8602/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
obtinguts del Port de Fornells durant 2014. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8604/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fumigacions a
Eivissa. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8608/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hotel Delta,
gestions. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8622/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garanties en
menjadors escolars. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8626/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (I)
(rectificada per l'escrit RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8627/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (II)
(rectificada per l'escrit RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8628/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (III)
(rectificada per l'escrit RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
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RGE núm. 8629/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (IV)
(rectificada per l'escrit RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de
setembre de 2014).
RGE núm. 8630/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (I) (rectificada per l'escrit
RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8631/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (II) (rectificada per l'escrit
RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8632/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (III) (rectificada per l'escrit
RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8633/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (IV) (rectificada per l'escrit
RGE núm. 8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8634/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors
en situació de risc (I) (rectificada per l'escrit RGE núm.
8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8635/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors
en situació de risc (II) (rectificada per l'escrit RGE núm.
8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8636/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors
en situació de risc (III) (rectificada per l'escrit RGE núm.
8662/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8637/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control del
Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (rectificada
per l'escrit RGE núm. 8663/14). (Mesa de 24 de setembre de
2014).
RGE núm. 8638/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes
d'infracció per incompliments del que estableixen les normes
de protecció del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera (rectificada per l'escrit RGE núm. 8663/14). (Mesa
de 24 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8639/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes
d'infracció per incompliments de les normatives
mediambientals de Tagomago (rectificada per l'escrit RGE
núm. 8663/14). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8643/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (I). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8656/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (VIII). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8657/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
de l'Estat (I). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8658/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
de l'Estat (II). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

RGE núm. 8644/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (II). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8659/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
de l'Estat (III). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

RGE núm. 8645/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (III). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8660/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
del Programa de garantia juvenil. (Mesa de 24 de setembre de
2014).

RGE núm. 8646/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (IV). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8661/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament del Programa de garantia juvenil. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8647/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (V). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8669/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors de residus. (Mesa de 24 de setembre de 2014).

RGE núm. 8648/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
amb compromís de contractació (VI). (Mesa de 24 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8678/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 19 de
setembre. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 8649/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (I). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8650/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (II). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A)

RGE núm. 8651/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (III). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

RGE núm. 8652/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (IV). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

Actuacions a l'ens públic Ports de les Illes Balears

RGE núm. 8653/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (V). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8654/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (VI). (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8655/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació (VII). (Mesa de 24 de setembre de 2014).

Té coneixement la Direcció General de Ports i Aeroports de
totes les decisions i actuacions que du a terme l'ens públic Ports
de les Illes Balears?
Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Ciutadella durant 2010

Nomenaments a Ports de les Illes Balears
Qui proposa el nomenament del màxim responsable de l'ens
públic Ports de les Illes Balears i qui el nomena?

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella l'any 2010?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Resposta del Govern a la pregunta parlamentària relativa a les
comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella
Qui signà la resposta parlamentària de solAlicitud de
documentació en la qual s'afirma que no hi ha hagut cap
comunicació feta per l'Ajuntament de Ciutadella a Ports de les
Illes Balears en relació amb possibles convenis i acords sobre
l'adaptació de les ordenances municipals de Ciutadella dins la
zona de Ports?
Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Ciutadella durant 2011
Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella l'any 2011?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Despesa i inversions al Port de Ciutadella durant 2012
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella l'any 2012?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Resposta del Govern a la pregunta parlamentària relativa a les
comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Qui signarà la resposta parlamentària dirigida a la Direcció
General de Ports i Aeroports de solAlicitud de documentació
relativa a possibles convenis i acords sobre l'adaptació de les
ordenances municipals de Ciutadella dins la zona de Ports?
Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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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Despesa i inversions al Port de Ciutadella durant 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella l'any 2013?

L)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Fornells durant 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Fornells l'any 2012?

I)
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Ciutadella durant 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions ha realitzat Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella l'any 2014?

M)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Fornells durant 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Fornells l'any 2013?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Despesa i inversions al Port de Fornells durant 2010

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Fornells l'any 2010?

N)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Despesa i inversions al Port de Fornells durant 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions ha realitzat Ports de les
Illes Balears al Port de Fornells l'any 2014?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Despesa i inversions al Port de Fornells durant 2011

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina despesa i quines inversions va realitzar Ports de les
Illes Balears al Port de Fornells l'any 2011?

O)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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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Ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant 2010

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Ciutadella l'any 2010?

S)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Ciutadella l'any 2014?

P)
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant 2011

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Ciutadella l'any 2011?

T)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ingressos obtinguts del Port de Fornells durant 2010

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells l'any 2010?

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Ciutadella l'any 2012?

U)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ingressos obtinguts del Port de Fornells durant 2011

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells l'any 2011?

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Ciutadella l'any 2013?

V)

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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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Ingressos obtinguts del Port de Fornells durant 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells l'any 2012?

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Hotel Delta, gestions
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Ha realitzat alguna gestió o ha obert cap expedient la
Conselleria de Turisme sobre la situació que travessa l'Hotel
Delta, a S'Arenal? (En cas afirmatiu, llistau les gestions amb
una breu explicació)
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Ingressos obtinguts del Port de Fornells durant 2013
Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells l'any 2013?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Garanties en menjadors escolars
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Pot garantir la Conselleria d'Educació que tots els menjador
escolars en funcionament dels centres públics de les Illes
Balears han passat la inspecció de sanitat periòdicament (segons
marca la normativa) i compleixen les condicions sanitàries
determinades per la inspecció?

Ingressos obtinguts del Port de Fornells durant 2014
Quin són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells l'any 2014?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Fumigacions a Eivissa
Per quin motiu s'ha triat l'opció de la fumigació amb mitjans
aeris dels pinars d'Eivissa i Formentera afectats per la
processionària?
Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 18 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions en espècie per al foment del producte turístic (I)
Quines són cadascuna de les peticions registrades per
accedir a la convocatòria de la Conselleria de Turisme i Esports
de subvencions en espècie per al foment del producte turístic de
les Illes Balears durant 2014?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (I)
Quines són cadascuna de les peticions registrades per
accedir a la convocatòria de la Conselleria de Turisme i Esports
de subvencions en espècie per a esdeveniments que
contribueixen a la promoció turística de les Illes Balears durant
2014?

Subvencions en espècie per al foment del producte turístic (II)
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quines són cadascuna de les ajudes en espècie concedides
de la Conselleria de Turisme i Esports per al foment del
producte turístic de les Illes Balears durant 2014?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions en espècie per al foment del producte turístic (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (II)
Quines són cadascuna de les ajudes en espècie concedides
de la Conselleria de Turisme i Esports per a esdeveniments que
contribueixen a la promoció turística de les Illes Balears durant
2014?

Quina és la valoració econòmica de cadascuna de les ajudes
en espècie solAlicitades en la convocatòria per al foment del
producte turístic de les Illes Balears durant 2014?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AI)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions en espècie per al foment del producte turístic (IV)
Quina és la valoració econòmica de cadascuna de les ajudes
en espècie atorgades en la convocatòria per al foment del
producte turístic de les Illes Balears durant 2014?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (III)
Quina és la valoració econòmica de cadascuna de les ajudes
en espècie solAlicitades en la convocatòria per a esdeveniments
que contribueixen a la promoció turística de les Illes Balears
durant 2014?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen
a la promoció turística de les Illes (IV)

Execució de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels
menors en situació de risc (III)

Quina és la valoració econòmica de cadascuna de les ajudes
en espècie concedides el 2014 per a esdeveniments que
contribueixen a la promoció turística de les Illes Balears?

Amb quins ajuntaments de les Illes ha signat ja la Sra.
Consellera de Família i Serveis Socials els convenis necessaris
per a l'execució dels ajuts assignats al programa de mesures
excepcionals per garantir una alimentació diària, correcta i
suficient als menors en situació de risc de les Illes?

Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Execució de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels
menors en situació de risc (I)
Quins ajuntaments de les Illes han estat interessats a rebre
l'ajut lligat a l'execució de projectes inclosos a ser finançats amb
les mesures excepcionals per garantir una alimentació diària,
correcta i suficient als menors en situació de risc?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Control del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera
De quins recursos de personal, vehicles i embarcacions de
vigilància disposa el Govern de les Illes Balears per al control
del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la
Reserva natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Execució de mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels
menors en situació de risc (II)
Quins són els ajuntaments de les Illes que han acceptat l'ajut
lligat per executar projectes inclosos a ser finançats amb les
mesures excepcionals per garantir l'alimentació diària, correcta
i suficient als menors en situació de risc de les Illes Balears?
Palma, a 18 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Actes d'infracció per incompliments del que estableixen les
normes de protecció del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera
Quantes actes d'infracció ha obert la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears per incompliments del que estableixen les normes de
protecció del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera
i de la Reserva natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de
Ponent durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i el que portem
de 2014?
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Palma, a 18 de setembre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Actes d'infracció per incompliments de les normatives
mediambientals de Tagomago
Quantes actes d'infracció ha obert la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears per incompliments de les normatives mediambientals a
l'illot de Tagomago des de l'any 2011 fins a la data d'avui?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació amb compromís de contractació (III)
Quants treballadors en atur han estat formats en la modalitat
de formació amb compromís de contractació des de gener de
2013?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Palma, a 18 de setembre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació amb compromís de contractació (I)
Amb quines empreses el Govern de les Illes Balears ha
realitzat activitats formatives amb compromís de contractació
el 2013?

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació amb compromís de contractació (IV)
Quants treballadors en atur han estat contractats per
participar en la formació amb compromís de contractació des
de gener de 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació amb compromís de contractació (II)
Amb quines empreses el Govern de les Illes Balears ha
realitzat activitats formatives amb compromís de contractació
el 2014?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació amb compromís de contractació (V)
Quina ha estat la inversió realitzada el 2013 a cadascuna de
les accions formatives amb compromís de contractació?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

10896

BOPIB núm. 166 - 26 de setembre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Intermediació (III)

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quines empreses el Govern de les Illes Balears ha
signat acords per la intermediació laboral el 2014?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Formació amb compromís de contractació (VI)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Quina ha estat la inversió realitzada el 2014 a cadascuna de
les accions formatives amb compromís de contractació?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Intermediació (IV)

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han estat contractades a cadascuna de les
accions d'intermediació en què ha participat el SOIB el 2012?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Intermediació (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Amb quines empreses el Govern de les Illes Balears ha
signat acords per la intermediació laboral el 2012?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Intermediació (V)

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han estat contractades a cadascuna de les
accions d'intermediació en què ha participat el SOIB el 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Intermediació (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Amb quines empreses el Govern de les Illes Balears ha
signat acords per la intermediació laboral el 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Intermediació (VI)

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han estat contractades a cadascuna de les
accions d'intermediació en què ha participat el SOIB el 2014?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Recursos de l'Estat (II)

Intermediació (VII)
Quin és el cost econòmic que ha suposat cadascuna de les
accions d'intermediació en què ha participat el SOIB des de
2012?

Quina ha estat l'aportació total dels recursos econòmics
rebuts per part de l'Estat a cadascun dels programes de
polítiques d'ocupació laboral el 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Recursos de l'Estat (III)

Intermediació (VIII)
Quin és el suport donat pel SOIB a cadascuna de les accions
d'intermediació en què ha participat des de 2012?

Quina ha estat l'aportació total dels recursos econòmics
rebuts de l'Estat a cadascun dels programes de polítiques
d'ocupació laboral el 2014?

Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BI)

Recursos de l'Estat (I)

Recursos del Programa de garantia juvenil

Quina ha estat la quantia total dels recursos rebuts per part
de l'Estat per a cadascun dels programes de polítiques
d'ocupació el 2012?

En quina data ha autoritzat la Conselleria d'Hisenda la
disponibilitat dels recursos necessaris i compromesos per
executar el Programa de garantia juvenil el 2014?

Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

10898

BOPIB núm. 166 - 26 de setembre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Finançament del Programa de garantia juvenil
Quina és la quantitat econòmica autoritzada per part de la
Conselleria d'Hisenda el 2014 per executar el Programa de
garantia juvenil?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8674/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions del
Govern en relació amb esdeveniments que afecten el cos de
policia local. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instruments de gestió portuària impulsats recentment per
Ports de les Illes Balears. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum
Turisme i Art Contemporani. (Mesa de 24 de setembre de
2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Expedients sancionadors de residus
Existeix cap expedient sancionador obert contra l'empresa
Adalmo, en matèria de residus, durant els anys 2012, 2013 i
2014? En cas afirmatiu, per quin concepte i en quina situació es
troba l'expedient?
Palma, a 19 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 8748/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a extensió del gas natural a les Illes Balears. (Mesa de
24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8749/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de places per a persones amb discapacitat per part del
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. (Mesa de
24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliacions del centre de salut Es Trencadors de S'Arenal.
(Mesa de 24 de setembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

RGE núm. 8751/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la qualitat de l'atenció que ofereix el Projecte
Ariadna. (Mesa de 24 de setembre de 2014).

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

RGE núm. 8752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament dels serveis de telefonia a l'illa de Formentera
durant la temporada turística. (Mesa de 24 de setembre de
2014).

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 19
d'octubre

RGE núm. 8753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Premi de
qualitat i innovació en la gestió pública. (Mesa de 24 de
setembre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 19 de setembre de 2014?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 8754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni de creació de l'associació de municipis entre
Porreres, Vilafranca i Montuïri. (Mesa de 24 de setembre de
2014).
RGE núm. 8755/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de projectes d'emprenedors. (Mesa de 24 de setembre
de 2014).
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RGE núm. 8756/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsabilitats polítiques. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8757/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diàleg
amb la comunitat educativa. (Mesa de 24 de setembre de
2014).
RGE núm. 8758/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sentència sobre el TIL. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8759/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei de l'avortament. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts generals de l'Estat. (Mesa de 24 de setembre de
2014).
RGE núm. 8761/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a anulAlació del TIL. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
RGE núm. 8762/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolíferes. (Mesa de 24 de setembre de 2014).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Instruments de gestió portuària impulsats recentment per Ports
de les Illes Balears
Quins resultats estan donant els instruments de gestió
portuària impulsats recentment per Ports de les Illes Balears?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fòrum Turisme i Art Contemporani

RGE núm. 8763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentències TIL.
(Mesa de 24 de setembre de 2014).

Quina valoració fa el conseller de Turisme del Fòrum
Turisme i Art Contemporani?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Actuacions del Govern en relació amb esdeveniments que
afecten el cos de policia local

Extensió de gas natural a les Illes Balears

Davant els esdeveniments relatius a la policia local, quines
actuacions ha dut a terme el Govern?

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears de
l'extensió del gas natural a les Illes Balears?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Palma, a 21 de setembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Funcionament dels serveis de telefonia a l'illa de Formentera
durant la temporada turística

Creació de places per a persones amb discapacitat per part del
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
funcionament dels serveis de telefonia a l'illa de Formentera
durant la temporada turística?

Pot concretar la Sra. Consellera de Família i Serveis Socials
en què consistirà la creació de places per a persones amb
discapacitat que han dut a terme el Govern de les Illes Balears
i el Consell de Mallorca?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ampliacions del centre de salut Es Trencadors de S'Arenal

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Premi de qualitat i innovació en la gestió pública
Ens pot explicar la consellera d'Administracions Públiques
per què han concedit al Govern de les Illes Balears el Premi de
qualitat i innovació en la gestió pública que atorga l'Agència
d'Avaluació de Polítiques Públiques?

Quines millores representa el conveni entre la Conselleria de
Salut i l'Ajuntament de Llucmajor per a les ampliacions del
centre de salut Es Trencadors de S'Arenal?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Millora de la qualitat de l'atenció que ofereix el Projecte
Ariadna

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conveni de creació de l'associació de municipis entre Porreres,
Vilafranca i Montuïri
Ens pot explicar la consellera d'Administracions Públiques
què suposa la signatura del conveni de creació de l'associació de
municipis entre Porreres, Vilafranca i Montuïri?

Com millora el Projecte Ariadna de l'Institut Balear de la
Dona la qualitat de l'atenció prestada a les seves usuàries?

Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Impuls de projectes d'emprenedors
De quina forma contribuirà el conveni subscrit pel Govern
de les Illes Balears amb Microbank a l'impuls de projectes
d'emprenedors?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Llei de l'avortament
Sr. Conseller de Salut, quina valoració fa de la retirada del
projecte de llei de l'avortament?
Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Responsabilitats polítiques
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, qui
assumirà la responsabilitat política sobre la sentència del TIL?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pressuposts generals de l'Estat
Pensa, Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, que els
pressuposts generals de l'Estat per a 2015 milloraran el
finançament de les Illes Balears?

Diàleg amb la comunitat educativa

Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
iniciar el diàleg amb la comunitat educativa un cop coneguda la
sentència, referida al TIL, del TSJIB?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Q)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

N)

AnulAlació del TIL

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sentència sobre el TIL
Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears sobre
les sentències que anulAlen el decret del TIL?

Quines gestions ha fet el Sr. President amb la comunitat
educativa des de l'anulAlació del TIL?

Palma, a 23 de setembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Prospeccions petrolíferes

PRUG de Cabrera

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears davant
les institucions europees per tal d'aturar les prospeccions
petrolíferes a la Mediterrània?

Creu el conseller que l'esborrany del PRUG de Cabrera és la
proposta més adient per a la conservació d'aquest espai
emblemàtic?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 de
Turisme.

Sentències TIL
Hotel Delta
Quina valoració fa el Sr. President de les sentències que, el
passat dimarts, declaraven nul el decret del Govern que regula
el TIL?

Creu el conseller de Turisme que la situació de l'Hotel Delta
s'ha de deixar a l'albir dels "mercats"?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 17 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 8603/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PRUG de
Cabrera, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (Mesa de 24 de setembre de 2014).

RGE núm. 8672/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS, relativa a modificació de l'article 315.3 del Codi Penal.
(Mesa de 24 de setembre de 2014).
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 8607/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hotel Delta,
a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 24 de
setembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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Modificació de l’article 315.3 del Codi Penal
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Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup
Parlamentari MÉS presenten la següent

Exposició de motius
Proposició no de llei
A les Illes Balears, la secretària general de CCOO Katiana
Vicens, va ser identificada per la policia nacional després
d'intentar informar els treballadors i usuaris de l’Estació
Intermodal de Palma dels motius de la vaga general del 29 de
març de 2012. Arran d’aquests fets es va produir una denúncia
contra la secretària general de CCOO de les Illes Balears per
danys a la lluna d’un autobús, la conseqüència de la qual fou la
imputació de Katiana Vicens per a qui s’ha demanat l'obertura
de judici oral i pena de quatre anys i mig de presó, petició de
pena totalment desproporcionada que sobrepassa enormement
altres delictes que comporten més gravetat.
Ens dol comprovar que la imputació de la secretaria General
de CCCO de les Illes Balears no és un cas aïllat. En els darrers
mesos estam assistint amb preocupació a un allau de
procediments judicials que cursen per via penal contra
treballadors, treballadores i sindicalistes per la seva participació
en vagues convocades legalment contra les reformes laboral o
les retallades de l’estat social i del benestar.
La similitud entre gairebé tots els procediments oberts fa que
se sembrin molts dubtes sobre una acció coordinada des d’altes
instàncies de l’Estat espanyol que té com a objectiu restringir el
dret constitucional de vaga, tenint en compte que a la majoria
dels procediments oberts es fa la utilització generalitzada de
l’article 315.3 del Codi Penal que, a més de ser una figura
delictiva introduïda en època preconstitucional, comporta una
petició de pena totalment desproporcionada.
Cal recordar que els sindicats, entesos com
l’autoorganització dels treballadors i de les treballadores en la
defensa dels seus interessos, tenen un paper fonamentat dintre
l’arquitectura constitucional com organitzacions que
caracteritzen un sistema democràtic, i la llibertat sindical es
constitueix com un dels elements bàsics que defineixen tant els
drets socials com els fonamentals, per tant el sindicalisme és
consubstancial a la democràcia i part essencial del nostre model
constitucional. A més, s’ha de tenir present que els sindicats es
doten de tres instruments principals a l’hora d’escometre les
seves finalitats: la negociació colAlectiva, per a la consecució de
millores a l’àmbit de l’empresa; el diàleg social, per a la millora
de les condicions de vida del conjunt de la classe treballadora;
i la vaga, com a legítima mesura de pressió.
Així doncs, el dret de vaga és un dret emparat a l’article 28
de la Constitució Espanyola, que ha de ser protegit especialment
quan es decideix exercir. Per això, en un estat de dret tant
l'exercici de la vaga com la seva manifestació pública no poden
ser mai considerats en si mateixos com un comportament
sospitós d'incórrer en pràctiques delictives.
No es tracta de defensar possibles extralimitacions en
l’exercici d’un dret, però si d'exigir una acció sancionadora
proporcional al delicte o la falta i, si es donés el cas, d'excloure
mesures d’empresonament contra qui organitza vagues
pacífiques o hi participa, ja que l’acusació penal i la petició de
penes de presó per a representants sindicals és una ingerència
dels poders públics en el funcionament de les organitzacions
sindicals i una restricció ilAlegítima de drets democràtics, en
especial, del dret a vaga.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el rebuig que
suposa la utilització de l’article 315.3 del Codi Penal, ja que, a
més de ser una figura penal preconstitucional, implica una
petició de pena totalment desproporcionada en relació amb
l’acció que pretén penar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a modificar l’article 315.3 del Codi Penal, en el sentit
d’evitar que la informació als treballadors i treballadores dels
motius de la convocatòria de vaga es puguin entendre com un
delicte contra els treballadors i que comportin penes privatives
de llibertat.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda enviar aquesta
proposta a les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, al
ministre de Justícia, al Consell General del Poder Judicial, al
fiscal general de l’Estat i a la defensora del Poble.
Palma, a 19 de setembre de 2014.
Els portaveus:
Francesca L. Armengol i Socías.
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de protecció a l'artesania, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de febrer de
2014).
RGE núm. 8551/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implicació del Govern de les Illes Balear en el Pla de
gestió de la Serra de Tramuntana, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
24 de febrer de 2014).
RGE núm. 8664/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció del turisme cultural, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de febrer de
2014).
RGE núm. 8673/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de l'Hospital de Son Dureta, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 24 de febrer
de 2014).
Palma, a 24 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de mesures per estimular,
protegir, difondre i promocionar l’artesania Balear en totes les
seves manifestacions.

Mesures de protecció a l’artesania
Exposició de motius
L’artesania té, si més no, tres aspectes que cal posar de
relleu. D’una banda, es tracta de la producció d’obres o
d’objectes que segueixen un procés menestral, o sigui, que
bàsicament són peces fetes a mà o usant eines no incorporades
a la producció industrial. En certa manera són el nexe d’unió
entre l’època preindustrial i l’actualitat, per la qual cosa tenen
un valor afegit, car en certa manera es tracta de peces úniques,
algunes d’elles de caràcter etnogràfic. D’altra banda, l’artesania
té, en general, unes profundes arrels amb la terra on s’elabora i
té molt a veure amb els seus costums i tradicions, amb la seva
gent, ja sigui en la indumentària, la gastronomia o el lleure.
Finalment, és una font d’ocupació i de generació de riquesa no
gens negligible. Malgrat que els artesans treballin o bé tot sols,
o bé en el si de petites infraestructures, generalment familiars,
no per això deixen de ser un sector que, maltractat com és, es
resisteix a desaparèixer i que, amb les mesures adequades,
tornaria a ser un segment generador de feina i de riquesa,
sempre amb les limitacions pròpies d’aquesta activitat.
En una comunitat que viu, bàsicament, de l’activitat
turística, l’artesania pròpia, la que elaboren els nostres artesans,
la que té a veure amb la nostra història, hauria de ser, més que
un reclam, que també, un complement que els visitants
s’emportin com a record del seu viatge. En major o menor grau,
tots els països ofereixen als seus visitants l’oportunitat
d’endur-se’n productes de l’artesania local, productes elaborats
des del coneixement de tècniques ancestrals, sovint amb
materials nobles. Nogensmenys, reivindicar, entre els ciutadans
de la comunitat, els nostres productes artesans.
La manca de suport i la substitució dels productes artesans
per altres de fabricació industrial o elaborats per artesanies
externes que amb engany es venen com a pròpies, ha portat
l’artesania local a una situació delicada, amb el perill de
desaparèixer si no es posen en marxa mesures d’estímul i
protecció, si no s’engeguen campanyes de difusió per tal que la
gent de pas, i la d’aquí, la pugui conèixer i apreciar.
L’artesania té, així mateix, un component ètnic i cultural.
Acumula un coneixement que ha passat de generació en
generació. Fóra una llàstima deixar-lo perdre. És cert que hi ha
un reconeixement envers els mestres artesans, una categoria que
ultrapassa l’àmbit estrictament laboral. Aquest reconeixement
cal que es complementi amb mesures de promoció sobre els
productes que elaboren.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa d’incentius adreçat al
colAlectiu d’artesans.
Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Implicació del Govern de les Illes Balears en el Pla de gestió de
la Serra de Tramuntana
Exposició de motius
El 27 de juny de 2011, la UNESCO va declarar la Serra de
Tramuntana com a bé Patrimoni de la Humanitat, en la categoria
de “Paisatge Cultural”. En el transcurs de dita declaració, de la
qual ja s’han complit tres anys, es va aprovar la creació amb els
seus corresponents estatuts d’un ens de gestió, amb participació
de diferents administracions implicades en la gestió de la Serra,
i amb la implicació directa de les entitats sense ànim de lucre
que havien participat en l’elaboració del Pla de gestió associat
a la declaració.
Aquest Pla de gestió es va dissenyar com un document
estratègic que ha de servir per coordinar les accions de
desenvolupament, conservació, divulgació i ús públic del
territori beneficiat per la declaració, i que és un requisit bàsic
perquè la Serra pugui ser inclosa dins la Llista de Patrimoni
Mundial, el qual, a més, serà probable motiu de revisió per part
del Centre de Patrimoni Mundial passats normalment cinc anys
des de la inscripció.
En aquest esmentat pla de gestió, que ha estat un dels
fonaments per a l’aprovació de la declaració, s’estableixen tot
un seguit de programes i propostes d’actuació, distribuïdes en
un cronograma, amb la seva conseqüent temporalitat i
priorització.
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En les actuacions que havien de ser considerades com a
prioritàries, s’observen greus incompliments del Pla de gestió.
A títol d’exemple, la manca d’un equip tècnic de suport a la
Gerència i d’una oficina de gestió ben equipada prevista
inicialment a Raixa, la inexistència de línies de participació
ciutadana -tot el contrari, s’ha proposat fins i tot l’eliminació
dels òrgans de participació ciutadana en el si del Consorci-; la
falta de disseny dels centres d’atenció i informació als visitants
i d’un pla de senyalització a tots els nivells, no només a
carreteres; la inexistència i la falta de previsió total dels plans de
desenvolupament agrícola i ramader; la no organització d’un
servei de suport a la gestió d’ajudes i subvencions als
propietaris i pagesos; la falta de programes de recerca amb la
Universitat o de programes de formació ocupacional, destinats
a crear noves oportunitats laborals vinculades al paisatge de la
Serra; o la també la inexistència d’un pla de mobilitat previst en
el programa de gestió de visitants.
Seria necessària també una major implicació, especialment
econòmica, de totes les institucions: el Consell de Mallorca, el
Govern de les Illes Balears i els ajuntaments; així com donar
entrada dins la Junta Rectora del Consorci, als grups de
l’oposició representants en el Ple del Consell.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, com a membre del Consorci de la Serra de
Tramuntana, impulsi la dotació de recursos humans i tècnics
suficients a l’àrea tècnica del Consorci de la Serra de
Tramuntana, dins el proper exercici pressupostari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aportació econòmica al Consorci, dins
cada exercici pressupostari, equivalent a la del propi consell.
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Promoció del turisme cultural
El Pla integral de turisme de les Illes Balears 2012- 2015
estableix que la creació, el desenvolupament i la gestió de
productes especialitzats serà un dels eixos fonamentals per a la
creació d’una oferta variada.
Encara que el principal producte turístic de les Illes Balears
és el sol i platja, tenim la sort de disposar de molts altres
productes que diversifiquen la nostra oferta i que poden ajudar
a desestacionalitzar la temporada o, si més no, a allargar-la.
Un dels encants turístics de les Illes Balears és el patrimoni
cultural de què disposam, en especial alguns dels edificis
modernistes més emblemàtics que podem trobar de forma més
generalitzada al centre de Palma.
Amb l’arribada del modernisme a Mallorca, a principis del
segle XX, s’inicia un nou període arquitectònic de grans
arquitectes com Gaspar Bennàzar, Jaume Alenyà, Josep
Alomar, Francesc Roca i Guillem Reynés, entre d'altres, que
van apostar pel modernisme alternant, a vegades, amb altres
tendències.
Aquests arquitectes ens van deixar edificis com el del
Círculo Mallorquín, Can Corbella, Caja de Ahorros, Can
Barceló, Casa de las Medias, Can Fortesa-Rei, L’Àguila, el
Gran Hotel, el Forn del Teatre, Casa Casasayas, Pensió
Menorquina, entre d’altres.
Amb aquesta riquesa arquitectònica seria interessant crear
rutes de visita a aquests edificis emblemàtics tal com fan altres
ciutats com Barcelona, i oferir una activitat diferent al turista,
sobretot en temporada baixa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Gerència del
Consorci a elaborar, en el termini de tres mesos, un pla
d’actuació triennal, que inclogui les actuacions marcades com
a preferents en el cronograma del Pla de gestió, com són, entre
d’altres mesures, un pla de Mecenatge, el desenvolupament dels
parcs agraris de Banyalbufar i Sóller, un programa de foment
del manteniment de l’olivar, la creació d’un servei de tramitació
i seguiment d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura, el
reforçament del transport públic de la Serra de Tramuntana, o
l'elaboració d’un estudi sobre la capacitat de càrrega en aquells
llocs que presentin major concentració de visitants.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear la Mesa estratègica de producte per
desenvolupar unes rutes culturals, tal com preveu el Pla director
integral de turisme.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa la ruta “un passeig pel
modernisme”.
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 15 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
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Adequació de l'Hospital Son Dureta
Els avanços científics i socials, un millor desenvolupament
de les condicions de vida en el nostre entorn -especialment pel
que fa a millores a l’habitatge, l’alimentació, la higiene i el
sanejament- i el desenvolupament dels sistemes sanitaris han
permès que les poblacions de les societats avançades hagin
aconseguit que l’esperança de vida s’allargui de manera
significativa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla d’adequació i rehabilitació del
conjunt arquitectònic d’edificis de l’antic l’Hospital Son Dureta,
com a gran espai sociosanitari.
Palma, a 19 de setembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

L’envelliment de la població és un fet: l’esperança de vida
s’incrementa i les persones viuen cada vegada més anys, però
moltes amb problemes de salut crònics que, en molts de casos,
condueixen a una situació de dependència amb una gran
necessitat de recursos sanitaris i socials.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

El serveis sanitaris i socials s’han d’adaptar a la cronicitat,
a l’envelliment i a la dependència d’una part significativa de la
població, la qual cosa requereix determinar millores en
l’organització i en les pràctiques professionals.
És per aquest motiu que tenim necessitat de treballar a fons
en l’estratègia de les malalties cròniques i adaptar el nostre
sistema sanitari a les necessitats presents i futures en l’àmbit
sociosanitari.
Hi ha un grup cada vegada més nombrós de persones que
presenten un problema sanitari lligat a una problemàtica social
complexa. Cap sistema no pot donar resposta de manera
independent a les seves necessitats, i aquestes persones, en
moltes ocasions, circulen entre el sistema sanitari i social sense
que estigui delimitat clarament quins són els serveis i quines són
les responsabilitats de cadascun dels dos nivells assistencials.

A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 8577/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a REB (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre d'enguany) per la
Pregunta RGE núm. 8674/1414, relativa a actuacions del
Govern en relació amb esdeveniments que afecten el cos de
policia local (publicada en aquest BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Servei de Salut de les Illes Balears, l’anterior legislatura,
va impulsar un Pla d’accions sanitàries a l’àmbit sociosanitari
del Servei de Salut, fet per personal del Servei i de la
Conselleria de Salut.
Aquest pla analitza els recursos sociosanitaris que tenim,
defineix el model sociosanitari, fixa indicadors, dibuixa
necessitats, fa propostes de planificació, planteja circuits de
coordinació, circuits de derivació, marca estratègies
d’intervenció.
Atès que l’actual i futura necessitat a l’àmbit sociosanitari
ens dibuixa la necessitat de cobrir mancances que tenim a la
nostra comunitat, com la de llits de mitjana i llarga estada.
Atès que des de finals de 2010 la majoria d’espai de l’antic
Hospital Son Dureta està buit, pel trasllat de l’assistència
sanitària al nou Hospital de Son Espases, pot permetre una
reorientació de les instalAlacions actuals cap a la millora de
l'oferta assistencial sociosanitària per poder arribar a satisfer les
necessitats sociosanitàries de la nostra comunitat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir i desenvolupar l’estratègia d’atenció a les
malalties cròniques.

Ordre de Publicació
B)

SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels
terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els
accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb
aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb
la construcció, la dotació i la posada en funcionament de
l'hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 8742/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2014, conformement amb l'article 55 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8742/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual se solAlicita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre el tema indicat, i acorda d'incloure'l a
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)

SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre la construcció de l'Hospital Son Espases
(elecció i compra del solar, posterior licitació i adjudicació de
les obres de construcció i pla de comunicació realitzat per
Over Marketing) (RGE núm. 8743/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2014, conformement amb l'article 55 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8743/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre el tema indicat, i acorda d'incloure'l a
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de
racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 24
de setembre de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat
en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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