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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 2003, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga 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.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 95 del
Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, acordà
de tramitar aquest projecte de llei pel procediment d'urgència.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent al
de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 25 d'agost d'enguany, a les 14 hores.

Igualment, la Mesa acordà que, en el supòsit que algun
grup parlamentari solAlicitàs ampliació del termini de
presentació d'esmenes, aquesta només s'aplicarà a les esmenes
parcials. El termini de presentació d'esmenes a la totalitat, en
qualsevol cas, acabarà dia 25 d'agost, i el de presentació
d'esmenes parcials ampliat acabarà, en cas que se solAliciti, dia
3 de setembre d'enguany.

Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de
juliol del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

9. Projecte de llei pel qual es deroga 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.

Havent examinat la proposta presentada pel conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació, el Consell de Govern adopta
l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei pel qual es deroga
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.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei a què es refereix el punt anterior i solAlicitar a la Mesa del

Parlament, a l'empara del que disposa l'article 95 del Reglament
de la Cambra, la tramitació de l'esmentat projecte de llei pel
procediment d'urgència."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 11 de juliol del 2003.

La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

Projecte de llei pel qual es deroga 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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, va crear l’esmentat impost amb la intenció
d’aconseguir més recursos per al finançament de les polítiques
necessàries perquè l’activitat turística pogués  continuar
desenvolupant-se harmònicament, i atesa la substancial identitat
que hi havia, a judici del legislador autonòmic en aquell
moment, entre l’activitat turística i l’estada als  establiments
turístics d’allotjament.

Ara bé, a criteri del Consell de Govern constituït després de
la celebració de les darreres eleccions generals  autonòmiques,
el finançament de les infraestructures i de les polítiques
públiques relacionades amb el medi ambient i l’activitat
turística es pot continuar realitzant sense necessitat de gravar les
estades  a establiments turístics d’allotjament mit jançant
l’impost que va configurar la Llei 7/2001, de 23 d’abril. 

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de dia 11 de juliol de 2003, s’adopta el següent

Article únic

Es deroga la Llei 7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les
estades  a empreses turístiques d’allotjament, des tinat a la
dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient.

Disposició transitòria primera

1. S’estableix com a últim període de liquidació de l’impost en
l’exercici fiscal del 2003 el període comprès entre l’últim dia
del darrer període de liquidació finalitzat per a cada un dels
règims  de determinació de la base imposable conforme a la
normativa reglamentària de desplegament de la Llei 7/2001 i el
dia d’entrada en vigor de la present llei.

2. El termini per a la presentació de les declaracions
liquidacions relatives al període a què es refereix el punt primer
anterior, i, si escau, del resum anual corresponent, s’estendrà
fins al dia 20 del mes següent al mes en què entri en vigor
aquesta llei.
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Disposició transitòria segona

No obstant el que disposa l’article únic d’aquesta llei, la
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió de l’impost que
es meriti fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regirà per la
Llei 7/2001, de 23 d’abril, pel Decret 26/2002, de 22 de febrer,
modificat pel Decret 148/2002, de 20 de desembre, i per les
ordres dictades pel conseller d’Hisenda i Pressuposts  per al seu
desplegament i execució.

Disposició final primera 

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar totes  les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de juliol del 2003
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.
El president:
Jaume Matas i Palou.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de la Mesa i de la Junta de

Portaveus del Parlament de les Illes Balears relativa a suport
a la candidatura de la ciutat de Palma a la celebració de la
32a edició de la Copa Amèrica de Vela.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió  de dia 28 de juliol del 2003, han adoptat
l'acord següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, com a òrgan de
govern i de gestió d'aquest, en la seva nova composició després
de les darreres eleccions, com a institució que representa el
poble de les Illes Balears, i la Junta de POrtaveus reiteren el
suport a la candidatura de la ciutat de Palma com a seu per
realitzar la 32a edició de la Copa Amèrica de Vela.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Manuel Jaén i

Palacios.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE

núm. 1425/03, presentat pel Sr. Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 37.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Cristóbal Huguet

i Sintes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1487/03, presentat pel Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'es tablert a l'article 37.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Canvis en la designació de portaveus del Grup

Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1426/03, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que la portaveu del grup mserà
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, i que el diputat que
eventualment la pugui substituir serà l'Hble. Sr. Joan Huguet i
Rotger.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Canvis en la designació de portaveus del Grup

Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1485/03, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que el portaveu del grup serà
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, i que la diputada que
eventualment el pugui substituir serà l'Hble. Sra. Maria Salom
i Coll.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Canvis en la designació de portaveus del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1428/03, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es comunica que el portaveu
del grup serà l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, i que el
diputat que eventualment el pugui substituir serà l'Hble. Sr.
Eduard Riudavets i Florit.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la sessió de la Mesa de la Cambra  celebrada el dia 15
de juliol del 2003, s'aprovà que els grups parlamentaris que
estiguin formats per 14 o més diputats; en relació a les places
de personal eventual que tenguin adscrites, una d'aquestes  per
cada fracció completa de 14 diputats, serà equiparada
retributivament a les retribucions que corresponguin a un
funcionari del grup B, nivell 24, amb categoria administrativa
de cap de secció.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1433/03 del dia 16 de juliol del 2003,
sol.licita que el Sr. Eduardo Jiménez Martínez ocupi una de les
places amb la categoria assenyalada al paràgraf anterior.

C. La plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Tot d'acord amb la resolució de retribucions aprovada per
la Mesa a la sessió celebrada el dia 15 de juliol del 2003, i en
ús de les  facultats previstes a l'article 5 de l'Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Eduardo Jiménez Martínez, amb DNI núm.
18.153.743, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb categoria administrativa de cap de
secció (grup B, nivell 24); i amb efectes econòmics i
administratius des del dia 17 de juliol del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els  articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 17 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1422/03 del dia 16 de
juliol del 2003, sol.licita el nomenament del Sr. Bartomeu
Tugores Bautista, com a personal eventual adscrit al grup.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Bartomeu Tugores i Bautista amb DNI núm.
43.002.432, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida u Els Verds, amb  efectes
econòmics i administratius des del dia 16 de juliol del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de not ificació
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d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els  articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 17 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb  caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1482/03 del dia 22 de juliol del 2003,
sol.licita el nomenament del Sr. Carlos Hernández Bueso, com
a personal eventual adscrit al grup, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 23 de juliol del 2003.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Carlos Hernández Bueso amb DNI núm.
43.120.038, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei del
Grup Parlamentari Popu lar, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 23 de juliol del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els  articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 23 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
Canvi de categoria administrativa de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la sessió de la Mesa de la Cambra celebrada el dia 15
de juliol del 2003, s'aprovà que els grups parlamentaris que
estiguin formats per 14 o més diputats; en relació a les places
de personal eventual que tenguin adscrites, una d'aquestes  per
cada fracció completa de 14 diputats, serà equiparada
ret ributivament a les retribucions que corresponguin a un
funcionari del grup B, nivell 24, amb categoria administrativa
de cap de secció.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1427/03 del dia 16 de juliol del 2003,
sol.licita que el Sr. Miquel Pastor Torres ocupi una de les
places amb la categoria assenyalada al paràgraf anterior i que
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1437/03 del mateix dia,
sol.licita que els efectes econòmics i administratius siguin des
del dia 1 de juliol del 2003.

Tot d'acord amb la resolució de retribucions aprovada per
la Mesa a la sessió celebrada el dia 15 de juliol del 2003,

Resolc:

1. Que la categoria administrativa del Sr. Miquel Pastor i
Torres, actualment adscrit com a personal eventual al Grup
Parlamentari Popular, sigui assimilada a la de cap de secció
(grup B, nivell 24),  amb  efectes econòmics i administratius des
del dia 1 de juliol del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb  el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 17 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb  caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

B. El Grup Parlamentari Mixt mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 1509/03 del dia 29 de juliol del 2003,  solAlicita el
nomenament del Sr. Joan Martorell Adrover com a personal
eventual d'aquest.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Joan Martorell Adrover amb DNI núm.
18.227.719, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C), i adscrit al Grup
Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 1 d'agost del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els  articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 30 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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