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AC) RGE núm. 410/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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A) RGE núm. 88/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de la fundació per a la promoció turística de Mallorca.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 86/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura. 717



672 BOPIB núm. 28 -  1 de febrer del 2008

B) RGE núm. 294/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració. 718

C) RGE núm. 367/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració. 718

D) RGE núm. 130/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Treball i Formació. 718

E) RGE núm. 213/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Treball i Formació. 718

F) RGE núm. 212/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient. 718

G) RGE núm. 460/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Treball i Formació. 718

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2621/07. 719

B) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2019/07 a 2023/07 i
2320/07. 719

C) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3319/07. 719

D) Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 4371/07. 719

E) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a les
preguntes RGE núm. 1657/07 a 1659/07, 2489/07, 2490/07 i 2622/07. 719

F) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les preguntes
RGE núm. 2153/07 a 2155/07, 2324/07 a 2326/07, 2803/07 a 2808/07. 720

G) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a les
preguntes RGE núm. 2461/07 a 2467/07, 2627/07 a 2636/07, 2510/07, 4252/07, 4253/07, 4255/07 a 4258/07 i 4261/07. 720

H) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut i davant la Comissió
d'Assumptes Socials per a les preguntes RGE núm. 2708/07, 27909/07 i 2949/07. 720

I) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut per a les preguntes RGE núm.
2802/07, 2809/07, 2950/07 i 2951/07. 720

J) Admissió i resolució per part de la Presidència (per delegació de la Mesa), de la solAlicitud d'ampliació de terminis de presentació
d'esmenes als projectes de llei RGE núm. 26/08 i 60/08. 721

K) Rectificació d'una errada tipogràfica en la transcripció del títol del Projecte de llei RGE núm. 26/08, de mesures urgents per a
un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears. 721

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de personal eventual. 721

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 27 (18 de gener del 2008). 722



BOPIB núm. 28 -  1 de febrer del 2008 673

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de gener del 2008, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 95/08, de creació i regulació de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i Diputades i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de 8 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 11 de febrer.

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió
ordinària de dia 4 de gener del 2008, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

10. Acord d'aprovació del Projecte de llei de creació i
regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
el Consell de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació i regulació
de l'Agència Tributària de les Illes Balears, que s'adjunta.

Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears el projecte
de llei esmentat perquè el tramiti.

Tercer. SolAlicitar del Parlament de les Illes Balears que
tramiti el projecte de llei esmentat, a l'empara del que disposen
els articles 111 i següents del Reglament de la cambra, i
solAlicitar a la Mesa del Parlament, a l'empara del que disposa
l'article 95 del Reglament esmentat, la seva tramitació pel
procediment d'urgència."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 4 de gener del 2008.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ I REGULACIÓ
DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la seva
redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, ha suposat
una passa més respecte a la necessitat d’avançar en una major
autonomia financera i corresponsabilitat fiscal des de la vessant
organitzativa. 

En efecte, l’autonomia financera en l’àmbit dels ingressos
es projecta, no només des del punt de vista d’una major
capacitat normativa i de gestió en matèria tributària, sinó també
en la necessitat d’articular els instruments i mitjans necessaris
que permetin millorar el seu funcionament i establir una
estructura organitzativa àgil, flexible i de qualitat, que pugui
donar resposta de manera eficaç i immediata a les necessitats
dels ciutadans per estimular el compliment fiscal voluntari, en
general, i faci efectius els drets i garanties dels obligats
tributaris, en particular. 

D’acord amb això, la norma institucional bàsica de la
comunitat autònoma de les Illes Balears preveu, en l’article
133, la creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com
a un ens de naturalesa estatutària al qual correspondrà la gestió,
la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com, per
delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment,
delegació que es pot fer extensiva, fins i tot, a la resta de tributs
estatals recaptats per l’Estat en l’àmbit territorial de les Illes
Balears, per mitjà d’un conveni de colAlaboració entre
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Agència
Tributària de les Illes Balears. Així mateix, l’Agència
Tributària de les Illes Balears exercirà funcions de recaptació
i, si escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos
d’altres administracions públiques que, en virtut de llei,
conveni, delegació de competències o encomana de gestió,
s’atribueixin a la comunitat autònoma. En particular, l’Agència
Tributària continuarà exercint aquestes funcions en l’àmbit
tributari i de recaptació propi de les entitats locals, amb la
finalitat de colAlaborar amb aquestes entitats en la millor gestió
dels seus recursos econòmics. 

Aquesta llei dóna compliment a aquesta disposició
estatutària amb la creació d’un ens públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena potestat de funcionament, actuació i
autoorganització per exercir les funcions que li corresponen.

Amb la creació de l’Agència Tributària es pretén establir un
criteri unitari de gestió en matèria tributària fonamentat en els
principis d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb
especial atenció al servei a la ciutadania, a la implantació de les
noves tecnologies en l’àmbit tributari, a la lluita contra el frau
fiscal i a la potenciació de la colAlaboració amb les altres
administracions públiques i, en particular, amb l’Administració
tributària estatal. Per a això l’Agència ha de tenir un major
nivell d’autonomia i flexibilitat, de manera que ha de comptar
amb uns recursos i serveis generals propis i especialitzats per
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raó de la matèria, especialment pel que fa al personal i a la
gestió economicofinancera, com també amb uns mitjans
econòmics suficients per poder oferir un servei de qualitat,
evitant els obstacles burocràtics que puguin entorpir l’exercici
de les seves funcions. 

No obstant això, també és necessari establir mecanismes de
seguiment i de control de l’eficàcia i l’eficiència de l’Agència
respecte al compliment dels seus objectius. En aquest sentit, es
preveu l’elaboració d’un pla anual d’actuació, que ha de
contenir la previsió dels resultats que es pretenen obtenir, i que
serà objecte d’un seguiment continuat i d’informe al Parlament
de les Illes Balears.

II

La llei s’estructura en sis capítols, deu disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i cinc disposicions finals. 

El capítol I conté les disposicions generals, i regula la
naturalesa, els principis d’organització i actuació, les funcions
i el règim jurídic de l’Agència Tributària. En aquest capítol es
fa esment exprés a la necessitat d’habilitar els mecanismes
adequats per a una atenció efectiva i de qualitat als ciutadans,
així com a l’aprovació de la Carta de drets dels contribuents. 

El capítol II tracta sobre els aspectes relacionats amb
l’organització i l’estructura de l’Agència Tributària. La secció
primera regula els òrgans de govern -Presidència,
Vicepresidència i Consell General-, els òrgans executius -
Direcció i Consell de Direcció-, i la Comissió Assessora de
l’Agència Tributària, com a òrgan consultiu i de participació.
La secció segona preveu l’estructura de l’Agència en
departaments i àrees funcionals, així com l’adscripció de les
recaptacions de zona. El desplegament i la determinació de les
funcions corresponents es farà mitjançant ordre de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

El capítol III regula el règim de recursos humans, i estableix
la dependència orgànica i funcional del personal que ha
d’integrar els diferents òrgans i unitats de l’Agència. En
aquesta matèria es pretén que l’Agència disposi d’un personal
propi i especialitzat, corresponent als òrgans de l’Agència
l’elaboració de la relació de llocs de feina, l’aprovació de
l’oferta pública d’ocupació, així com dur a terme els processos
de selecció i provisió. Un element essencial en aquest camp és
la formació contínua del personal, preveient-se l’elaboració
d’un pla anual de formació i perfeccionament.

El capítol IV regula el règim de contractació i
responsabilitat patrimonial, que es regeix per la normativa
administrativa general aplicable en aquestes matèries amb
l’única especificitat de determinar la competència del director
o la directora de l’Agència. 

El capítol V està dedicat als aspectes de patrimoni, recursos
econòmics i gestió economicofinancera. 

En aquest sentit i pel que fa, en primer lloc, als recursos
econòmics, l’Agència Tributària s’ha de nodrir principalment
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma, sense
perjudici que es prevegin també altres possibles fonts de
finançament.

Un altre aspecte que s’ha de destacar en aquest capítol V és
el relatiu a la gestió economicofinancera i al control de
l’Agència. Així, amb la finalitat d’assolir una major flexibilitat
i agilitat de funcionament, s’estableix un sistema de control
financer permanent per part de la Intervenció General d’acord
amb el pla anual que aprovi el conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda. Així mateix, es preveu un
òrgan intern específic de control, la inspecció de serveis de
l’Agència, al qual li correspon el control ordinari de la gestió
i el compliment del programa anual d’actuació de l’Agència.

El capítol VI es divideix en dues seccions referides, d’una
banda, a les relacions interadministratives, amb especial atenció
a la necessitat d’establir instruments de colAlaboració amb altres
administracions públiques -en particular amb les entitats locals
i amb l’Administració tributària estatal-, i, de l’altra, a les
relacions amb el Parlament de les Illes Balears, al qual s’ha
d’informar anualment de les actuacions desenvolupades per
l’Agència Tributària i dels resultats obtinguts. 

De la part final del text cal destacar la creació de nous
cossos especialitzats en matèria tributària, així com la
integració i la consegüent adscripció en l’Agencia Tributària
del personal de l’actual Direcció General de Tributs i
Recaptació. Així mateix es preveu un règim transitori pel que
fa als procediments en tramitació i a les funcions corresponents
a les matèries de personal, economicofinancera i
d’assessorament jurídic. Per acabar, les disposicions finals
recullen la modificació de les normes legals vigents en matèria
de gestió recaptadora i de finances amb la finalitat d’adaptar-les
a les previsions contingudes en aquesta llei, com també
l’assumpció de les funcions corresponents a la persona titular
de la Direcció General de Tributs i Recaptació per la nova
direcció de l’Agència.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Creació i naturalesa 

1. D’acord amb el que estableix l’article 133 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, es crea l’Agència Tributària
de les Illes Balears, que constitueix l’Administració tributària
de les Illes Balears.

2. L’Agència Tributària es configura com a un ens públic de
caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar per organitzar i exercir les funcions que
s’estableixen en l’article 2 d’aquesta llei.

3. L’Agència Tributària té autonomia funcional, financera i de
gestió, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
conselleria competent en matèria d’hisenda pel que fa a la
fixació de les directrius i l’exercici de la tutela i el control
d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.
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4. L’Agència Tributària té un règim jurídic propi, i es regeix
per aquesta llei i per la normativa reglamentària que la
desplegui. Supletòriament, són aplicables les disposicions
generals reguladores de les entitats autònomes que integren el
sector públic de la comunitat autònoma i la corresponent
normativa economicofinancera.

Article 2
Funcions de l’Agència Tributària

Corresponen als òrgans de l’Agència Tributària les funcions
següents:

a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs
propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin
correspondre a altres òrgans o entitats de la comunitat
autònoma, en els termes que preveuen els apartats 1 i 2 de
l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives.

b) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació
de l’Estat, els tributs estatals cedits totalment a la comunitat
autònoma.

c) Assumir la gestió, la recaptació, la liquidació i la
inspecció de la resta de tributs de l’Estat recaptats a les Illes
Balears i formar part dels òrgans de colAlaboració que es puguin
establir, d’acord amb el que preveu l’article 133.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

d) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs
que es puguin establir sobre els tributs estatals.

e) Exercir la potestat sancionadora respecte als tributs i
recàrrecs l’aplicació dels quals correspongui a l’Agència o a
qualsevol altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

f) Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants
de l’Administració de la comunitat autònoma i de les seves
entitats autònomes, com també dels recursos del Servei de Salut
de les Illes Balears i de la resta d’organismes o entitats de dret
públic dependents de la comunitat autònoma que siguin
exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei
o quan així s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i
l’Agència Tributària, en els termes que preveu l’apartat 3 de
l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives.

g) Exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió,
inspecció i liquidació dels recursos titularitat d’altres
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, siguin
atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

h) La revisió en via administrativa dels actes i actuacions
d’aplicació dels tributs, d’exercici de la potestat sancionadora
en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels
altres ingressos de dret públic de la comunitat autònoma, quan
es tracti d’actes i actuacions dictats o duts a terme pels òrgans
i unitats de l’Agència Tributària, excepte les reclamacions
economicoadministratives, la revisió d’actes nuls de ple dret i
la declaració de lesivitat d’actes anulAlables.

i) La colAlaboració i la coordinació amb les altres
administracions tributàries.

j) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei,
conveni, delegació de competències o encomana de gestió.

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

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

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia, igualtat i generalitat en
l’aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties
dels ciutadans.

b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació,

per a la qual cosa ha de comptar amb el suport de la
infraestructura tecnològica que garanteixi la seguretat i la
confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les
tasques d’assistència als contribuents, per reduir la pressió
fiscal indirecta i per facilitar el compliment voluntari de les
obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions
tributàries.

g) ColAlaboració social i institucional amb els colAlegis
professionals, altres corporacions de dret públic i associacions
professionals de l’àmbit tributari a fi de facilitar al màxim als
contribuents el compliment de les obligacions tributàries.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn
econòmic i social, amb especial atenció a les noves necessitats
dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius
en els seus àmbits d’activitat.

j) Especialització i qualificació del personal al servei de
l’Agència.

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

3. La recaptació dels ingressos tributaris i dels altres recursos
de dret públic de la Hisenda de la comunitat autònoma derivada
de l’activitat de l’Agència Tributària forma part de la
Tresoreria de la comunitat autònoma.

Article 4
Atenció als contribuents

1. L’Agència Tributària ha de disposar dels mecanismes i
instruments necessaris per poder atendre adequadament els
contribuents i perquè aquests puguin exercir els seus drets.

2. En aquest sentit, correspon a l’Agència aprovar una carta de
drets dels contribuents, que ha de contenir d’una manera
sistematitzada les prestacions que posa a disposició dels
contribuents i els compromisos de qualitat en la seva actuació.
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Article 5
Règim jurídic de l’Agència Tributària

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

2. Les funcions d’aplicació dels tributs, la potestat
sancionadora tributària i la recaptació d’altres ingressos de dret
públic atribuïdes a l’Agència Tributària es regeixen per la Llei
general tributària i la normativa de desplegament, les normes
dictades per la comunitat autònoma en exercici de la seva
competència en matèria tributària, de recaptació i de finances
i, en la mesura que pertoqui, les disposicions en matèria de
procediment administratiu aplicables en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. L’Agència Tributària, pel que fa a la resta de funcions que
impliquen exercir potestats públiques, es regeix per la
normativa reguladora del procediment administratiu en l’àmbit
de la comunitat autònoma.

4. Els actes que dictin els òrgans i unitats administratives de
l’Agència Tributària en l’exercici de la potestat tributària i
recaptadora són suscept ib les  de  rec lamació
e c o n o mi c o a d min i s t r a t iva  d a v a n t  e l s  ò r g a n s
economicoadministratius que siguin competents d’acord amb
les previsions de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la
legislació de finances de la comunitat autònoma, sense
perjudici de la interposició prèvia i potestativa del recurs de
reposició en els termes que estableix la Llei general tributària
i les normes de desplegament.

5. La resta d’actes dictats pels òrgans i unitats administratives
de l’Agència Tributària, susceptibles d’impugnació,
exhaureixen la via administrativa i es pot interposar recurs
contenciós administratiu, sense perjudici del recurs potestatiu
de reposició previ.

6. La declaració de nulAlitat de ple dret en via administrativa i
la declaració de lesivitat dels actes de naturalesa tributària
correspon al conseller o a la consellera competent en matèria
d’hisenda i s’ha d’efectuar d’acord amb els motius, els terminis
i la tramitació establerts en la normativa tributària.

Capítol II
Organització i estructura de l’Agència Tributària

Secció 1a
Òrgans de govern, executius i de participació

Article 6
Òrgans de l’Agència Tributària

L’Agència Tributària s’estructura en els òrgans següents:

a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència i el
Consell General.

b) Òrgans executius: la Direcció i el Consell de Direcció.
c) Òrgan consultiu i de participació: la Comissió Assessora

de l’Agència Tributària.

Article 7
La Presidència

1. La Presidència de l’Agència Tributària correspon al
conseller o a la consellera competent en matèria d’hisenda.

2. Correspon al president o a la presidenta:

a) Exercir la representació institucional.
b) Signar els convenis amb altres entitats públiques o

privades en les matèries que siguin competència de l’Agència.
c) Convocar i resoldre els procediments de selecció i

provisió del personal de l’Agència Tributària.
d) Nomenar i cessar el personal directiu.
e) Exercir les funcions que la normativa autonòmica de

funció pública encomana al conseller o a la consellera
competent en matèria de funció pública, en atenció a la
dependència orgànica del personal de l’Agència Tributària,
amb excepció de les funcions que per la seva pròpia naturalesa
corresponguin a l’esmentat càrrec.

f) Trametre al Parlament l’informe a què es refereix l’article
27 d’aquesta llei.

3. Les funcions del president o la presidenta es poden delegar
en el vicepresident o la vicepresidenta, com també, pel que fa
a l’exercici ordinari de la representació institucional a què es
refereix la lletra a) de l’apartat 2 anterior, en el director o la
directora de l’Agència.

Article 8
La Vicepresidència

1. La Vicepresidència de l’Agència Tributària correspon al
secretari o a la secretària general de la conselleria competent en
matèria d’hisenda.

2. El vicepresident o la vicepresidenta assistirà a la persona
titular de la Presidència en les seves funcions i la substituirà en
els casos de vacant, absència, malaltia o altra causa legal. Així
mateix, li correspon presidir i coordinar l’actuació del Consell
de Direcció i qualsevol altra facultat que se li atribueixi en
altres disposicions aplicables, així com les que li delegui el
president o la presidenta.
 
Article 9
El Consell General

1. El Consell General és l’òrgan superior de govern de
l’Agència Tributària, al qual correspon establir les directrius
d’actuació, d’acord amb les emanades del conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda.

2. El Consell General està format per: 

a) El president o la presidenta de l’Agència.
b) El vicepresident o la vicepresidenta de l’Agència.
c) El director o la directora de l’Agència.
d) La persona titular de la direcció general competent en

matèria de pressuposts.
e) La persona titular de la direcció general competent en

matèria de tresoreria.
f) La persona titular de la direcció general competent en

matèria de funció pública.
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g) L’interventor o la interventora general.
h) El director o la directora de l’Advocacia de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.
i) Un vocal nomenat pel president o la presidenta a proposta

del vicepresident o la vicepresidenta de l’Agència, d’entre el
seu personal, que exercirà la funció de secretari o secretària del
Consell General amb veu i sense vot.

3. El Consell General té les funcions següents:

a) Exercir la direcció superior de l’Agència Tributària i el
seguiment, la supervisió i el control superiors de la seva
actuació. 

b) Aprovar el programa anual d’actuació de l’Agència
Tributària que s’ha de presentar al conseller o a la consellera
competent en matèria d’hisenda per a la seva ratificació. 

c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència
Tributària. 

d) Deliberar sobre les línies generals de planificació i
actuació en matèria de recursos humans.

e) Aprovar la relació de llocs de feina de l’Agència
Tributària i, si n’és el cas, determinar el nombre i les funcions
del personal directiu de caràcter laboral a què fa referència
l’article 18 d’aquesta llei.

f) Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Agència
Tributària així com determinar els criteris de selecció del
personal. 

g) Acceptar les delegacions de competències o encomanes
de funcions d’altres administracions públiques i les seves
entitats dependents a favor de l’Agència Tributària i, en
general, autoritzar tots els convenis que hagi de subscriure
l’Agència. 

h) Autoritzar les adquisicions i les alienacions o els
gravàmens de béns i drets que integrin el patrimoni de
l’Agència Tributària quan es facin a títol onerós i l’import
excedeixi de 150.000,00 euros, com també autoritzar totes les
cessions gratuïtes de béns i drets i les cessions d’ús a títol
gratuït a favor de terceres persones. 

i) Aprovar l’informe del funcionament i de les actuacions de
l’Agència Tributària a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei.

j) Conèixer els projectes normatius i emetre’n informe quan
afectin els procediments tributaris i, en general, les
competències i funcions de l’Agència Tributària.

k) Aprovar els comptes anuals de l’Agència. 
l) Aprovar la Carta de drets dels contribuents a què es

refereix l’article 4.2 d’aquesta llei.
m) Resoldre els procediments disciplinaris en cas de sanció

de separació del servei o acomiadament, amb els informes i els
dictàmens previs que siguin preceptius.

n) Qualsevol altra que, si s’escau, li atribueixin les
disposicions vigents. 

4. Les funcions del Consell General no són susceptibles de
delegació, excepte l’elaboració de l’informe a què es refereix
la lletra j) de l’apartat 3 d’aquest article, que es pot delegar en
el director o la directora de l’Agència Tributària.

5. El Consell General pot establir el propi reglament intern de
funcionament. Supletòriament, s’han d’aplicar les normes
generals sobre el funcionament dels òrgans colAlegiats de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 10
La Direcció 

1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària és
assimilat al de director o directora general i és nomenat i
separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda, atenent a criteris de
competència professional i experiència per a l’exercici del
càrrec.

2. Correspon al director o a la directora:

a) Exercir la direcció i la representació ordinària de
l’Agència Tributària.

b) Donar les instruccions oportunes sobre tots els aspectes
relacionats amb l’organització i el funcionament efectiu de
l’Agència Tributària.

c) Elaborar l’avantprojecte de pressuposts de l’Agència i
sotmetre’l al Consell General.

d) Executar el programa anual d’actuació de l’Agència
Tributària.

e) Exercir el comandament del personal i, en general, les
funcions que la normativa autonòmica de funció pública
encomana als òrgans superiors i directius en aquesta matèria, en
relació amb la dependència funcional del personal de l’Agència
Tributària.

f) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència
Tributària.

g) Autoritzar i disposar despeses amb càrrec als crèdits
pressupostaris de l’Agència Tributària.

h) Reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments.
i) Formular els comptes anuals de l’Agència.
j) Assumir les facultats que no estiguin atribuïdes

expressament a un altre òrgan i les que, si s’escau, li atribueixin
les disposicions vigents.

Article 11
El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és presidit pel vicepresident o la
vicepresidenta de l’Agència Tributària i és integrat pel director
o la directora de l’Agència i pels responsables dels òrgans i les
unitats administratives que es determinin per acord del Consell
General. Hi actua com a secretari o secretària el membre del
Consell de Direcció o el funcionari o la funcionària que
determini el director o la directora, si bé, en aquest darrer cas,
sense dret a vot.

2. Les funcions del Consell de Direcció són:

a) Elaborar l’avantprojecte del programa anual d’actuació
i elevar-lo al Consell General per aprovar-lo.

b) Elaborar l’informe del funcionament i de les actuacions
de l’Agència Tributària a què es refereix l’article 27 d’aquesta
llei i elevar-lo al Consell General per aprovar-lo.

c) Efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en
el programa anual d’actuació, sense perjudici de les
competències del director o la directora de l’Agència pel que
fa a la seva execució.

d) Proposar els programes de contractació i d’inversions.
e) Executar els acords del Consell General, excepte els que

corresponen al director o a la directora.
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f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que
determini el president o la presidenta, el Consell General o el
director o la directora.

g) Qualsevol altra que, si s’escau, li atribueixin les
disposicions vigents, com també les que li pugui delegar el
director o la directora de l’Agència.

Article 12
La Comissió Assessora de l’Agència Tributària

1. La Comissió Assessora de l’Agència Tributària és l’òrgan
consultiu i de participació en l’activitat de l’Agència Tributària,
amb la finalitat d’establir un sistema permanent de
colAlaboració entre l’Agència i les institucions, entitats o
organitzacions representatives de sectors o interessos socials,
empresarials o professionals. En particular, aquesta comissió ha
de tractar, entre d’altres, els aspectes següents, sobre els que
pot fer les recomanacions que consideri adequades:

a) Adopció de les mesures per promoure i millorar l’atenció
i la informació als ciutadans en matèria tributària.

b) Adaptació dels procediments d’aplicació dels tributs per
facilitar i simplificar el compliment de les obligacions
tributàries per part dels contribuents o els seus representants.

c) Utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics per al compliment de les obligacions tributàries.

2. La Comissió Assessora està presidida pel president o la
presidenta de l’Agència i el seu nombre de membres no pot
excedir de vint. Entre els membres de la Comissió Assessora hi
ha d’haver representants dels consells insulars i dels
ajuntaments de les Illes Balears, com també representants
elegits entre els colAlegis professionals, les institucions
acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials, i, si
n’és el cas, altres persones de reconegut prestigi. Actua com a
secretari o secretària de la Comissió el secretari o la secretària
del Consell de Direcció de l’Agència.

3. L’organització, la composició i el funcionament de la
Comissió s’ha de desplegar reglamentàriament.

Secció 2a
Estructura organitzativa i funcional

Article 13
Estructura de l’Agència Tributària 

1. L’Agència Tributària s’estructura en departaments i en àrees
funcionals, per raó de la matèria, com també en serveis centrals
i territorials, per raó del territori, a l’efecte de la
desconcentració de les funcions que ho requereixin. Així
mateix, s’adscriuen a l’Agència Tributària les recaptacions de
zona, en els termes que estableixen els articles 8 a 11 de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives i la resta de normativa aplicable.

2. Correspon al conseller o a la consellera competent en
matèria d’hisenda, per mitjà d’una ordre, desplegar l’estructura
orgànica de l’Agència Tributària i determinar les funcions dels
corresponents òrgans i unitats administratives. 

Article 14
Representació i defensa en judici

1. La representació i defensa en judici de l’Agència Tributària
correspon als advocats de la comunitat autònoma, sota la
coordinació de la Direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la representació
i defensa de l’Agència Tributària també pot correspondre a
funcionaris llicenciats en dret o a advocats colAlegiats designats
per a casos o àmbits concrets, particularment pel que fa a la
defensa dels drets de l’Agència en els procediments d’execució,
ja siguin singulars o universals, judicials o no judicials. En
aquests casos serà necessària l’habilitació prèvia del president
o la presidenta de l’Agència Tributària, amb l’informe previ de
la Direcció de l’Advocacia de la comunitat autònoma.

Capítol III
Règim del personal

Article 15
Personal de l’Agència Tributària

1. L’Agència Tributària ha de disposar del personal funcionari
i laboral que calgui per al compliment de les seves funcions.

2. Al personal funcionari i laboral al servei de l’Agència
Tributària de les Illes Balears li és aplicable la normativa
autonòmica en matèria de funció pública i el seu règim
d’incompatibilitats, amb les especificitats derivades de
l’organització pròpia de l’Agencia Tributària. A aquest efecte,
les referències que aquesta normativa fa als òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’han d’entendre fetes als òrgans competents de l’Agència
Tributària que corresponguin en cada cas. 

3. El personal al servei de l’Agència Tributària depèn
orgànicament de la Presidència i funcionalment del director o
la directora de l’Agència.

4. Els cossos i les escales de l’Agència Tributària de les Illes
Balears es creen, modifiquen i suprimeixen per llei del
Parlament de les Illes Balears.

5. L’Agència Tributària compta amb una relació de llocs de
feina, l’aprovació de la qual correspon al Consell General, a
proposta del director o la directora de l’Agència i amb
l’informe previ de la conselleria competent en matèria de
funció pública. En la relació de llocs de feina del personal
funcionari de l’Agència Tributària es pot preveure l’adscripció
de llocs a cossos, escales o especialitats del personal al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o d’altres administracions públiques.

Article 16
Oferta pública d’ocupació i procediments de selecció i
provisió

1. El Consell General de l’Agència Tributària ha d’aprovar
l’oferta pública d’ocupació anual. S’han de garantir en tots els
casos la promoció i la reserva de places que estableixi la
normativa que, en cada cas, sigui aplicable.
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2. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària,
a proposta del Consell General, la convocatòria i la resolució
dels procediments de selecció i provisió del personal de
l’Agència.

3. Els procediments de selecció del personal i de provisió de
llocs de feina es regeixen per la normativa aplicable a cada
tipus de personal.

Article 17
Formació del personal 

Correspon al director o a la directora de l’Agència
Tributària dissenyar un pla anual de formació i
perfeccionament del personal adscrit a l’Agència, sense
perjudici de la subscripció dels convenis que, amb aquesta
finalitat, es puguin acordar amb l’Escola Balear
d’Administració Pública o amb altres entitats públiques o
privades.

Article 18
Personal directiu 

1. Té la consideració de personal directiu de l’Agència
Tributària el que ocupi llocs de feina determinats com a tals en
la relació de llocs de feina, pel que fa al personal directiu
funcionari, i pel Consell General, pel que fa al personal directiu
laboral, en atenció a l’especial responsabilitat, competència
tècnica i rellevància de les funcions assignades.

2. El personal directiu que tengui la condició de funcionari
resta subjecte al que disposa la normativa reguladora de la
funció pública de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. El personal directiu que tengui la condició de
laboral s’ha de regir per la normativa aplicable a la relació
laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

Quan el nomenament recaigui en personal funcionari se’ls
ha de reconèixer la situació administrativa que correspongui, i
quan la contractació es realitzi amb persones amb vinculació
laboral fixa amb l’Agència, amb l’Administració de la
comunitat autònoma o amb les seves entitats dependents, han
de passar a la situació que correspongui d’acord amb la
normativa laboral aplicable. En tot cas, la designació atendrà a
principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat mitjançant
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència.

Capítol IV
Règim de contractació i de responsabilitat patrimonial

Article 19
Contractació

1. La contractació de l’Agència Tributària es regeix per la
normativa bàsica vigent en matèria de contractació de les
administracions públiques i per la normativa de desplegament
aplicable en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. L’òrgan de contractació de l’Agència Tributària és el
director o la directora.

Article 20
Responsabilitat patrimonial

1. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència
Tributària i del personal adscrit és el que s’estableix amb
caràcter general per a l’Administració de la comunitat
autònoma. 

2. Correspon al director o a la directora de l’Agència Tributària
la resolució dels procediments administratius corresponents, en
els termes que s’estableixen en la normativa reguladora del
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Capítol V
Patrimoni, règim pressupostari i economicofinancer

Article 21
Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Tributària els béns
i els drets que li siguin adscrits i els béns i els drets propis, de
qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Correspon al director o a la directora de l’Agència Tributària
exercir totes les facultats en matèria de patrimoni no atribuïdes
expressament al Consell General.

Article 22
Recursos econòmics

1. Els recursos de l’Agència Tributària són:

a) Les dotacions que se li assignin en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma. 

b) Les subvencions i, en general, les transferències corrents
o de capital que, amb càrrec al pressupost de qualsevol ens
públic, li puguin correspondre. 

c) Els ingressos procedents de la prestació de serveis a
qualsevol altra persona física o jurídica, pública o privada. 

d) Els ingressos procedents de les operacions financeres que
pugui concertar, dintre dels límits fixats per la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma. 

e) Qualsevol altre ingrés de dret públic o privat que li
correspongui o li sigui atribuït conforme a la legislació
aplicable.

2. Els nous o majors ingressos que, si n’és el cas i respecte a les
previsions pressupostàries inicials, es produeixen pels
conceptes a què es refereixen les lletres b), c) i, si s’escau, e) de
l’apartat anterior, poden generar crèdit en el pressupost de
despeses de l’Agència Tributària de conformitat amb el que
estableixi a aquest efecte el Consell General.
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Article 23
Pressupost 

1. L’Agència Tributària té un pressupost propi, que s’integra en
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en els termes que preveu la legislació de finances de la
comunitat autònoma. 

2. D’acord amb les directrius i amb els criteris establerts per la
conselleria competent en matèria d’hisenda, correspon al
Consell General de l’Agència Tributària l’aprovació de
l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència, a proposta
del director o la directora de l’Agència.

Article 24
Gestió econòmica i règim de control i comptabilitat

1. La gestió econòmica de l’Agència Tributària es fonamenta
en els principis de racionalització, simplificació, eficàcia i
eficiència.

2. Tota l’activitat de l’Agència Tributària resta sotmesa al
control financer permanent, que ha d’exercir la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord
amb el pla anual aprovat a aquest efecte pel conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda. 

D’acord amb això, i en particular, els actes de gestió
tributària de qualsevol naturalesa i la resta d’actes dels quals es
derivin drets de contingut econòmic, dictats pels òrgans i
unitats administratives de l’Agència Tributària, no estaran
sotmesos a fiscalització prèvia, sense perjudici de les
actuacions de comprovació posteriors que, en execució del
control financer permanent, desplegui la Intervenció General.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior i de la
tutela i el control superior del conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda, correspon a la inspecció de
serveis de l’Agència Tributària la supervisió del funcionament
intern de l’Agència, com també el control ordinari de l’eficàcia
i de l’eficiència en la gestió per mitjà de l’anàlisi del grau de
consecució dels objectius fixats en el programa anual
d’actuació.

4. L’Agència Tributària ha d’aplicar el Pla General de
Comptabilitat Pública de la comunitat autònoma o l’adaptació
específica en aquest pla que aprovi el conseller o la consellera
competent en matèria d’hisenda.

Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord amb
l’estructura orgànica que es determini, dur a terme la gestió de
la comptabilitat, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la
Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat
pública, per la legislació de finances de la comunitat autònoma.

En tot cas, la comptabilització de la gestió econòmica de
l’Agència Tributària s’ha de dur a terme de manera que es
garanteixi la interconnexió informàtica amb els sistemes
corporatius de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Capítol VI
Relacions amb altres administracions i amb el Parlament

Secció 1a
Relacions amb altres administracions

Article 25
Convenis de colAlaboració

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

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

Article 26
ColAlaboració en l’àmbit tributari

1. L’Agència Tributària, d’acord amb el que disposa l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, ha de participar en els òrgans
de colAlaboració que es puguin establir amb l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària.

En particular, i amb la finalitat de facilitar el compliment de
les obligacions tributàries dels contribuents, es faculta
l’Agència Tributària de les Illes Balears per establir, juntament
amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, els
mecanismes necessaris que permetin la presentació i la recepció
a les respectives oficines de declaracions i altra documentació
amb transcendència tributària que hagin de causar efecte davant
l’altra administració.

2. L’Agència participarà, en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i en la forma que es determini en
l’instrument jurídic corresponent, en els ens o organismes
tributaris de l’Estat responsables de la gestió, la recaptació, la
liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits parcialment,
com també, si n’és el cas, d’altres tributs estatals no cedits.

3. L’Agència Tributària ha de colAlaborar, pels mitjans que
consideri pertinents, amb l’Administració tributària d’altres
comunitats autònomes i de l’Administració local. Així mateix,
ha de colAlaborar amb l’Administració de justícia i amb el
Ministeri Fiscal.

Secció 2a
Relacions amb el Parlament de les Illes Balears 

Article 27
Informe al Parlament

Anualment, en el termini de sis mesos des de la finalització
del corresponent programa anual a què es refereix l’article 3.2
d’aquesta llei, el president o la presidenta de l’Agència
Tributària ha de remetre al Parlament de les Illes Balears un
informe del funcionament de l’Agència així com de les
actuacions desenvolupades i dels resultats obtinguts.
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Disposició addicional primera
Manteniment dels convenis i altres instruments jurídics

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

Disposició addicional segona
Manteniment dels béns adscrits

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

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

1. El personal funcionari i laboral que, a la data d’inici
d’activitats de l’Agència Tributària, ocupi llocs de feina de la
Direcció General de Tributs i Recaptació, o llocs base a
disposició del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació amb
destinació efectiva a la Direcció General esmentada, s’adscriu
a l’Agència Tributària i passa a dependre orgànicament i
funcionalment dels òrgans d’aquesta entitat.

2. El personal adscrit mantindrà les característiques d’ocupació
i d’adscripció, com també els drets retributius i les funcions
establertes per als llocs de feina d’origen, fins que s’aprovi la
relació de llocs de feina de l’Agència Tributària i s’estableixin
les funcions de cada lloc, sense perjudici de la seva integració,
si procedeix, en els cossos i escales de nova creació de
l’Agència Tributària, d’acord amb el que estableixen les
disposicions addicionals novena i desena d’aquesta llei. 

3. Una vegada aprovada la relació de llocs de feina de
l’Agència Tributària, el personal adscrit podrà participar en els
procediments de promoció interna, de provisió de llocs de feina
i d’ocupació que convoqui l’Administració de la comunitat
autònoma, sense que li siguin aplicables, durant les dues
primeres convocatòries, les regles relatives al període mínim de
permanència.

Disposició addicional quarta
Personal de les recaptacions de zona

1. En el cas d’extinció de les recaptacions de zona, el personal
laboral fix inclòs en la plantilla a què es refereix l’article 11.1
de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries
i administratives, es pot incorporar a l’Agència Tributària de
les Illes Balears en règim de contractació laboral, per mitjà
d’un concurs de valoració de mèrits d’acord amb el que
estableix l’article 61.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Aquest concurs de mèrits serà convocat pel president o la
presidenta de l’Agència Tributària i tindrà en compte
especialment els serveis prestats en la recaptació de zona. En
tot cas, s’haurà d’obtenir la puntuació mínima que estableixi la
convocatòria.

Així mateix, per a l’efectivitat d’aquesta incorporació,
caldrà també la superació del curs selectiu específic de
formació que s’estableixi per resolució del president o la
presidenta de l’Agència Tributària. 

2. Als efectes prevists en l’apartat anterior, es procedirà a la
modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència i a
dotar les consignacions pressupostàries corresponents, com
també a les adaptacions organitzatives i funcionals que siguin
pertinents. 

3. Al personal que s’incorpori a l’Agència Tributària de les
Illes Balears d’acord amb el que preveu aquesta disposició se
li reconeixerà l’antiguitat acreditada en el servei de la
recaptació de zona.

Disposició addicional cinquena
Creació del cos de control, inspecció i administració
tributària 

1. Es crea el cos de control, inspecció i administració tributària
de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

2. En el cos de control, inspecció i administració tributària hi
ha les escales següents:

a) Escala de control i inspecció tributària.
b) Escala d’administració tributària.

3. Per a l’accés al cos de control, inspecció i administració
tributària i a les seves escales s’exigeix el títol corresponent a
la llicenciatura o al segon cicle d’ensenyament universitari de
dret, ciències polítiques i de l’administració, economia,
administració i direcció d’empreses, o ciències actuarials i
financeres.

4. Al cos de control, inspecció i administració tributària li
corresponen les funcions de direcció, programació, estudi,
proposta, coordinació, gestió, control, inspecció,
assessorament, revisió i, en general, les de nivell superior en
matèria tributària.

5. A l’escala de control i inspecció tributària li corresponen les
funcions de direcció, programació i gestió de la comprovació,
investigació i inspecció tributària, com també les relacionades
amb l’exercici de la potestat sancionadora.

6. A l’escala d’administració tributària li corresponen les
funcions de direcció, programació, estudi, proposta i gestió de
l’administració tributària i la recaptació, com també la
tramitació dels procediments de revisió en via administrativa
dels actes i actuacions tributàries que siguin competència de
l’Agència Tributària. 

7. Per ingressar en les escales del cos de control, inspecció i
administració tributària cal superar les proves teòriques i
pràctiques i el curs selectiu de formació que s’exigeixin en la
convocatòria pública corresponent, d’acord amb els
procediments de selecció pertinents, que seran d’oposició per
al torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de
promoció interna.
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8. El cos de control, inspecció i administració tributària i les
seves escales es classifiquen dins el Grup A, subgrup A1, atès
el nivell de titulació exigit per a l’accés, el nivell de
responsabilitat de les funcions a complir i les característiques
de les proves d’accés.

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

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

2. En el cos tècnic d’inspecció i gestió tributària hi ha les
escales següents:

a) Escala tècnica d’inspecció tributària.
b) Escala de gestió tributària.

3. Per a l’accés al cos tècnic d’inspecció i gestió tributària i a
les seves escales s’exigeix el títol corresponent a la diplomatura
o al primer cicle d’ensenyament universitari de dret, ciències
polítiques i de l’administració, ciències empresarials,
economia, administració i direcció d’empreses, o gestió i
administració pública. 

4. Al cos tècnic d’inspecció i gestió tributària li correspon la
realització d’activitats tècniques i administratives en matèria
tributària de proposta, gestió, execució, control, inspecció,
tramitació i impuls dels procediments tributaris, de recaptació
i de revisió de l’Agència Tributària, i, en general, les de
colAlaboració tècnica amb el cos de control, inspecció i
administració tributària. 

5. A l’escala tècnica d’inspecció tributària li corresponen les
funcions de tramitació i gestió de la comprovació, investigació
i inspecció en matèria tributària, la pràctica de liquidacions i
d’actuacions inquisitives i la informació als particulars o a
altres organismes que directament o indirectament condueixin
a l’aplicació dels tributs, en colAlaboració amb l’escala de
control i inspecció tributària del cos de control, inspecció i
administració tributària.

6. A l’escala de gestió tributària li corresponen les funcions de
tramitació i gestió tècnica de l’administració tributària i la
recaptació, com també la tramitació i l’impuls dels
procediments de revisió en via administrativa dels actes i
actuacions tributàries que siguin competència de l’Agència
Tributària, en colAlaboració amb l’escala d’administració
tributària del cos de control, inspecció i administració
tributària.

7. Per ingressar en les escales del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària cal superar les proves teòriques i pràctiques i el curs
selectiu de formació exigits en la convocatòria pública
corresponent, d’acord amb els procediments de selecció
pertinents, que seran d’oposició per al torn lliure i de concurs
oposició per al torn restringit de promoció interna.

8. El cos tècnic d’inspecció i gestió tributària i les seves escales
es classifiquen dins el Grup A, subgrup A2, atès el nivell de
titulació exigit per a l’accés, el nivell de responsabilitat de les
funcions a acomplir i les característiques de les proves d’accés.

Disposició addicional setena
Creació del cos administratiu tributari 

1. Es crea el cos administratiu tributari de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.

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

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

4. Per ingressar en el cos administratiu tributari cal superar les
proves teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació
exigits en la convocatòria pública pertinent, d’acord amb els
procediments de selecció pertinents, que seran d’oposició per
al torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de
promoció interna.

5. El cos administratiu tributari es classifica dins el Grup C,
subgrup C1, atès el nivell de titulació exigit per a l’accés.

Disposició addicional vuitena
Creació del cos auxiliar tributari 

1. Es crea el cos auxiliar tributari de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.

2. Per a l’accés al cos auxiliar tributari s’exigeix el títol de
graduat en educació secundària obligatòria o les acreditacions
equivalents.

3. Al cos auxiliar tributari li correspon la realització d’activitats
administratives de caràcter auxiliar respecte als procediments
d’aplicació dels tributs, com són el despatx, registre,
classificació i arxiu de documents, manipulació bàsica de
màquines i equips informàtics, càlculs senzills, transcripció i
tramitació de documents, atenció al públic i d’altres
relacionades amb les anteriors.

4. Per ingressar en el cos auxiliar tributari cal superar les
proves teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació
exigits en la convocatòria pública pertinent, d’acord amb els
procediments de selecció pertinents, que seran d’oposició per
al torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de
promoció interna.
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5. El cos auxiliar tributari es classifica dins el Grup C, subgrup
C2, atès el nivell de titulació exigit per a l’accés.

Disposició addicional novena
Accés extraordinari a l’escala de control i inspecció
tributària del cos de control, inspecció i administració
tributària i a l’escala tècnica d’inspecció tributària del cos
tècnic d’inspecció i gestió tributària de l’Agència
Tributària

1. D’acord amb les previsions dels articles 26 i següents de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l’accés extraordinari
a l’escala de control i inspecció tributària del cos de control,
inspecció i administració tributària i a l’escala tècnica
d’inspecció tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària, de l’Agència Tributària, s’ha de dur a terme d’acord
amb les regles següents: 

a) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi a les escales
d’inspecció tributària i de subinspecció tributària dels cossos
superior i de gestió de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s’integra de manera automàtica
en l’escala de control i inspecció tributària del cos de control,
inspecció i administració tributària i en l’escala tècnica
d’inspecció tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió
tributària, de l’Agència Tributària, respectivament.

b) Se suprimeixen les escales d’inspecció tributària i de
subinspecció tributària dels cossos superior i de gestió de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El personal funcionari procedent d’altres administracions
que, amb posterioritat a la data d’inici de les activitats de
l’Agència Tributària, accedeixi mitjançant convocatòries de
provisió a llocs adscrits als cossos i escales a què es refereix
aquesta disposició, també s’hi podrà integrar d’acord amb les
regles generals establertes en la normativa de funció pública.

Disposició addicional desena
Accés extraordinari a l’escala d’administració tributària
del cos de control, inspecció i administració tributària, a
l’escala de gestió tributària del cos tècnic d’inspecció i
gestió tributària, al cos administratiu tributari i al cos
auxiliar tributari de l’Agència Tributària

1. D’acord amb les previsions establertes en els articles 26 i
següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’accés
extraordinari a l’escala d’administració tributària del cos de
control, inspecció i administració tributària, a l’escala de gestió
tributària del cos tècnic d’inspecció i gestió tributària, al cos
administratiu tributari i al cos auxiliar tributari de l’Agència
Tributària, s’ha de dur a terme d’acord amb les regles següents:

a) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos superior
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, o a cossos o escales d’altres administracions del grup
A, subgrup A1, i ocupi, amb caràcter definitiu, llocs de feina
adscrits a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar en l’escala d’administració tributària del cos de
control, inspecció i administració tributària de l’Agència
Tributària.

b) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos de gestió
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, o a cossos o escales d’altres administracions del grup
A, subgrup A2, i ocupi, amb caràcter definitiu, llocs de feina
adscrits a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar en l’escala de gestió tributària del cos tècnic
d’inspecció i gestió tributària de l’Agència Tributària.

c) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos
administratiu de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, o a cossos o escales d’altres administracions
del grup  C, subgrup C1, i ocupi, amb caràcter definitiu, llocs
de feina adscrits a la Direcció General de Tributs i Recaptació,
es pot integrar al cos administratiu tributari de l’Agència
Tributària. 

d) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici de
les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos auxiliar de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
o a cossos o escales d’altres administracions del grup C,
subgrup C2, i ocupi, amb caràcter definitiu, llocs de feina
adscrits a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar en el cos auxiliar tributari de l’Agència Tributària. 

2. L’ocupació amb caràcter definitiu de llocs base a disposició
del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació amb destinació
efectiva en la Direcció General de Tributs i Recaptació
s’entendrà com a ocupació de llocs de feina adscrits a
l’esmentada Direcció General a l’efecte de la integració
prevista en l’apartat 1 d’aquesta disposició.

3. Per a l’efectivitat de la integració, caldrà la superació del
curs selectiu específic de formació que s’estableixi a aquest
efecte per resolució del president o la presidenta de l’Agència
Tributària. 

No obstant això, es podrà exonerar la necessitat de superar
aquest curs al personal funcionari que acrediti més de dos anys
de serveis efectius en la Direcció General de Tributs i
Recaptació. Així mateix, es podrà exonerar al personal
funcionari que participi en el curs selectiu corresponent la
superació d’aquelles matèries en relació amb les quals acrediti
l’aprovació de cursos específics de formació impartits per
universitats o entitats públiques o que formin part dels temaris
corresponents a procediments selectius ja superats.

4. El personal funcionari que, d’acord amb les regles
establertes en aquesta disposició, s’integri en els cossos i
escales de l’Agència Tributària, queda, pel que fa al seu cos o
escala d’origen, en la situació administrativa que correspongui.

5. El personal funcionari procedent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o d’altres
administracions que, amb posterioritat a la data d’inici de les
activitats de l’Agència Tributària, accedeixi mitjançant
convocatòries de provisió a llocs de feina de l’Agència adscrits,
entre d’altres, a qualsevol dels cossos i escales a què es refereix
aquesta disposició, també s’hi podrà integrar en aquests cossos
i escales de conformitat amb les regles contingudes en els
apartats anteriors d’aquesta disposició i les regles generals
establertes en la normativa de funció pública.
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Disposició transitòria primera
Procediments en curs

A partir de la data en què l’Agència Tributària de les Illes
Balears comenci l’activitat, els procediments que s’estiguin
tramitant davant els òrgans i unitats administratives de la
Direcció General de Tributs i Recaptació, en els àmbits de
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió de tributs i
altres ingressos de dret públic no tributaris, passar a ser
tramitats pels òrgans i unitats administratives equivalents de
l’Agència, sense perjudici dels supòsits en què, d’acord amb la
normativa vigent, la competència correspongui a una
conselleria o a una entitat dependent amb competències en
gestió tributària o recaptadora.

Disposició transitòria segona
Continuïtat en les funcions de suport dels serveis comuns

1. Fins que es posin en funcionament els òrgans i les unitats
administratives de l’Agència Tributària que corresponguin, les
funcions de gestió economicoadministrativa, de gestió de
recursos humans i d’assessorament jurídic de l’Agència
Tributària, seran exercides pels òrgans i les unitats
administratives corresponents de la Secretaria General de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

2. Així mateix, durant el primer any de vigència d’aquesta llei,
la gestió del personal de l’Agència Tributària s’ha de dur a
terme d’una manera coordinada amb els serveis competents de
la conselleria competent en matèria de funció pública.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin al que estableix aquesta llei.

2. En tot cas, es declara expressament en vigor la disposició
final primera de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, sense perjudici que les
normes reglamentàries a què es refereix la disposició final
esmentada relatives a l’organització i les funcions dels òrgans
i unitats competents per a la gestió, la inspecció, la liquidació,
la recaptació i la revisió en matèria tributària i recaptadora
puguin ser modificades mitjançant ordre del conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda, en aplicació del que
disposa l’article 13.2 d’aquesta llei i les lletres c) i d) de
l’article 8 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny.

Disposició final primera
Modificació de les normes de gestió recaptadora
contingudes en la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives

1. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 8 de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, que passen a tenir la redacció següent:

«2. La recaptació en període voluntari correspon als òrgans o
unitats administratives de l’Agència Tributària de les Illes
Balears o, si n’és el cas, als òrgans o unitats de les conselleries,
de les entitats autònomes, dels organismes o de les entitats de
dret públic dependents que, en cada cas, tenguin atribuïda la
gestió dels recursos corresponents.

3. La recaptació en període executiu dels recursos integrants de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de les seves entitats autònomes que siguin exigibles en via de
constrenyiment correspondrà als òrgans i unitats
administratives competents de l’Agència Tributària de les Illes
Balears. 

No obstant això, la recaptació en període executiu dels
recursos integrants del Servei de Salut de les Illes Balears i de
la resta d’organismes o entitats de dret públic dependents de la
comunitat autònoma que siguin exigibles en via de
constrenyiment correspondrà als òrgans i unitats de l’Agència
Tributària de les Illes Balears quan així ho estableixi una llei o
s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i l’Agència
Tributària. En tot cas, i sense perjudici del que pugui disposar
la llei en virtut de la qual s’atribueixi la recaptació executiva a
l’Agència Tributària de les Illes Balears, la participació a favor
de l’Agència Tributària per la realització de funcions de
recaptació en via executiva s’ha de determinar en el conveni
corresponent i s’ha d’aplicar directament al titular de la
recaptació de zona. 

4. La recaptació i, si s’escau, les funcions de gestió, inspecció,
liquidació i revisió dels recursos titularitat d’altres
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, siguin
atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
correspondrà a l’Agència Tributària de les Illes Balears.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 10/2003, de
22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que
passa a tenir la redacció següent:

«1. En tot cas, les recaptacions de zona a què es refereix
l’article anterior seran òrgans unipersonals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, adscrits a l’Agència Tributària
de les Illes Balears, al capdavant de les quals hi haurà un
recaptador titular amb els drets i les obligacions que
reglamentàriament s’estableixin.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 10/2003, de
22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que
passa a tenir la redacció següent:

«1. Els recaptadors titulars contractaran el seu personal
colAlaborador d’acord amb la normativa laboral que resulti
aplicable i amb subjecció a la plantilla que, per a cada
recaptació de zona, estableixi l’Agència Tributària de les Illes
Balears.»

4. Totes les funcions atribuïdes a la direcció general competent
en matèria de recaptació en virtut de les normes reglamentàries
en matèria de gestió recaptadora a què es refereix la disposició
final primera de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, s’han d’entendre
atribuïdes a la direcció de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
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Disposició final segona
Modificació del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:

«3. Als efectes d’aquesta llei, integren el sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:

a) Els òrgans de la comunitat autònoma de les Illes Balears
regulats en l’Estatut d’Autonomia, sense perjudici del règim
particular que estableixen les normes que en regulen el
funcionament i l’autonomia pressupostària.

b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

c) Les entitats autònomes i empreses públiques que defineix
la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, o la normativa que la substitueixi, sense perjudici de
les normes que, per raó de la seva naturalesa, s’hagin d’aplicar
a les entitats i empreses subjectes al dret privat.

d) El Servei de Salut de les Illes Balears, el qual s’ha de
subjectar al règim aplicable a les entitats autònomes a què es
refereix la lletra c) anterior, sense perjudici de les especialitats
contingudes en aquesta llei i en la resta de les normes
aplicables a aquesta entitat.

e) L’Agència Tributària de les Illes Balears, que es regeix
pel que estableix la normativa específica reguladora d’aquesta
entitat i, supletòriament, pel règim aplicable a les entitats
autònomes a què es refereix la lletra c) anterior.

f) Les fundacions del sector públic autonòmic, sense
perjudici de les normes que se’ls hagi d’aplicar per raó de la
seva naturalesa. Als efectes d’aquesta llei, s’entendrà que són
fundacions del sector públic autonòmic les que es constitueixin
amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les seves
entitats autònomes o empreses públiques, com també aquelles
altres el patrimoni fundacional de les quals, amb caràcter de
permanència, estigui integrat en més d’un 50% per béns o drets
aportats o cedits per aquestes entitats.»

2. Es modifiquen les lletres c), d) i f) de l’article 8 del text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
que passen a tenir la redacció següent:

«c) Dictar les disposicions interpretatives o aclaridores de
les lleis i de la resta de normes autonòmiques en matèria
tributària i recaptadora i, en general, dictar les disposicions i
resolucions que li corresponguin de conformitat amb la
normativa vigent.

d) La fixació de la política tributària d’acord amb les
directrius del Consell de Govern, així com l’organització de
l’estructura bàsica de l’Agència Tributària de les Illes Balears
i la determinació de les atribucions dels seus òrgans i unitats
administratives.

f) Aprovar les modificacions pressupostàries, en els termes
prevists en aquesta llei, sense perjudici de les competències
que, en aquesta matèria, s’atribueixin per reglament als òrgans
del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.»

3. Es modifica l’article 13 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa a tenir la
redacció següent:

«Article 13. Gestió de tributs

1. Correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió dels
tributs propis de la comunitat autònoma, de conformitat amb el
que disposen l’Estatut d’Autonomia, les lleis del Parlament de
les Illes Balears i les disposicions de desplegament aprovades
pel Consell de Govern i pel conseller o la consellera competent
en matèria d’hisenda i pressuposts, sense perjudici de
l’aplicació de les normes de l’Estat en tots els casos en què
siguin procedents.

En el cas de tributs estatals cedits totalment, la comunitat
autònoma exerceix, per delegació de l’Estat, la gestió, la
liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió, de
conformitat amb el que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article
133 i l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i en els termes que estableixi la llei que fixi l’abast i les
condicions de la cessió.

2. L’aplicació dels tributs referits en l’apartat anterior
correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears. Pel que fa
a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció dels altres
tributs de l’Estat recaptats a les Illes Balears, l’Agència
Tributària té les facultats que, si s’escau, es derivin de la
delegació que pugui rebre de l’Estat, com també les de
colAlaboració que es puguin establir, de conformitat amb el que
preveu l’article 133.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.

3. També correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears
la recaptació en període executiu dels recursos integrants de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les seves entitats
autònomes i altres organismes o entitats de dret públic
dependents que siguin exigibles en via de constrenyiment en els
termes prevists en la legislació vigent, així com l’exercici de les
funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, inspecció i
liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions
públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de
competències o encomana de gestió siguin atribuïdes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.»

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 33 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:

«3. Integren els pressuposts generals de la comunitat autònoma:

a) Els pressuposts del Parlament i dels òrgans estatutaris
regulats en l’Estatut d’Autonomia, com també el pressupost de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les seves entitats
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autònomes, sense perjudici del que estableix l’apartat 4
d’aquest article.

b) El pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
c) El pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
d) Els pressuposts de les empreses públiques.
e) Els pressuposts de les fundacions del sector públic

autonòmic.»

5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 46 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa
a tenir la redacció següent:

«2. S’han d’establir per reglament les normes generals de
tramitació de les modificacions de crèdit a què es refereix
l’apartat anterior d’aquest article, com també les especialitats
que es derivin de l’organització específica del Servei de Salut
de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes
Balears».

6. Es modifica l’article 60 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que passa a tenir la
redacció següent:

«Article 60. Competències en la gestió de les despeses

Dins els límits fixats anualment per la llei de pressuposts
generals, l’autorització i la disposició de les despeses, el
reconeixement de les obligacions i la proposta d’ordenació de
pagaments correspon, amb caràcter general, als òrgans
següents:

a) A la Mesa del Parlament i al síndic major, amb relació a
la secció pressupostària del Parlament i de la Sindicatura de
Comptes, respectivament.

b) Al president o a la presidenta del Govern, al
vicepresident o vicepresidenta i al titular de la conselleria
competent en matèria de relacions institucionals,
indistintament, amb relació a la secció pressupostària relativa
a presidència o relacions institucionals; i als consellers, amb
relació a les seccions pressupostàries respectives.

c) Al president o a la presidenta del Consell Consultiu de
les Illes Balears i al president o a la presidenta del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, amb relació a les
seccions pressupostàries respectives.

d) Als presidents i als directors de les entitats autònomes
amb relació a les seccions pressupostàries respectives.

e) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears amb
relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

f) Al director o a la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta
entitat.

g) Al Consell de Govern, en els supòsits que així ho
estableixi la llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma o una altra norma de rang legal.»

7. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 92 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, que passa a tenir la redacció següent:

«b) Comptes anuals del Servei de Salut de les Illes Balears,
de l’Agència Tributària de les Illes Balears i, si n’és el cas, de
cada una de les entitats autònomes amb pressupost propi en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma.»

Disposició final tercera
Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma

1. S’afegeix la lletra d) en l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma, amb la redacció següent:

«d) Personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears.»

2. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma, que passa a tenir la redacció següent:

«Disposició addicional primera

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

2. Les referències d’aquesta llei als òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’entendre
fetes als òrgans competents que en cada cas correspongui dels
consells insulars, de les entitats locals, de les universitats
públiques situades en el territori autonòmic i de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, en tot el que els sigui aplicable.»

Disposició final quarta
Referències al director o a la directora general de tributs i
recaptació

1. Les competències, les facultats o les funcions en matèria
tributària i de recaptació que, d’acord amb l’ordenament jurídic
vigent a l’inici de les activitats de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, s’hagin d’entendre atribuïdes, originàriament o
per delegació, al director o a la directora general de Tributs i
Recaptació, al director o a la directora general competent en
matèria de tributs o al director o a la directora general
competent en matèria de recaptació, seran exercides pel
director o la directora de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

2. No obstant això, quan es tracti de competències, facultats o
funcions que consisteixin en propostes o informes previs als
actes que hagi de dictar el conseller o la consellera competent
en matèria d’hisenda en relació amb actuacions o procediments
inherents a les funcions de tutela o control de les activitats de
l’Agència Tributària, s’han d’exercir pel secretari o per la
secretària general de la conselleria.

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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2. Sense perjudici d’això, les funcions de l’Agència Tributària
de les Illes Balears seran efectives a partir de la data d’iniciació
de les seves activitats, la qual s’ha de fixar mitjançant ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda, una vegada que
s’hagin dictat les disposicions de desplegament i d’execució
d’aquesta llei que calguin, les quals s’han d’aprovar en el
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palma, a 4 de gener de 2008
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 388/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació econòmica de les Illes Balears, pel
procediment d'urgència. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 389/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport aeri a les Illes Balears, pel procediment
d'urgència. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 390/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguretat ciutadana, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 391/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució del mercat laboral de les Illes Balears
durant l'any 2007. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 392/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3. (Mesa de 30 de gener del 2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre situació econòmica de les Illes Balears.

Atesos la davallada en el creixement econòmic, la pujada
dels preus -principalment dels productes bàsics- i l'increment
dels interessos dels crèdits hipotecaris que afecten tots els
ciutadans de les Illes Balears i de la resta de l'Estat, el Grup
Parlamentari Popular vol conèixer quines seran la política i les
diverses actuacions que des del Govern de les Illes Balears es
duran a terme per tal de palAliar aquesta situació. 

Així mateix, i d'acord amb el que es preveu als articles 95
i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa, atesa la necessitat de conèixer
el més aviat possible les actuacions que pensa dur a terme
l'executiu per tal de palAliar aquesta situació.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre transport aeri a les Illes Balears.

Atesa la progressiva degradació que sofreix el servei de
transport aeri a les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
política d'aquest en matèria de transport aeri.

Així mateix, i d'acord amb el que es preveu als articles 95
i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa, atesa la necessitat de conèixer
el més aviat possible les actuacions que pensa dur a terme
l'executiu per tal de palAliar aquesta situació.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre seguretat ciutadana.

Atès que cada dia són més nombrosos els casos de
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que pateixen algun
tipus d'acció criminal i atesa la sensació d'inseguretat i alarma
social que aquest fet produeix, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
política d'aquest en matèria de seguretat ciutadana.

Així mateix, i d'acord amb el que es preveu als articles 95
i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa, atesa la necessitat de conèixer
el més aviat possible les actuacions que pensa dur a terme
l'executiu per tal de palAliar aquesta situació.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
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Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre evolució del mercat laboral de les Illes Balears durant
l'any 2007.

Per tal de conèixer quines són les dades de l'evolució del
nostre mercat laboral durant l'any 2007, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla la consellera de Treball i Formació en
relació amb la política del Govern en aquest aspecte.

Palma, a 16 de gener del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3.

Atesos la situació econòmica, el nivell d'audiència de la
seva programació, la situació de crisi laboral de les empreses
subministradores i el repartiment del temps entre els
representants dels diferents grups polítics, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre la
situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3.

Palma, a 15 de gener del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 181/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell de Participació de la Dona. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 182/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió de la Llei de la dona. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 183/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacte per la immigració. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 184/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cooperació amb el sud. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 185/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cooperació amb el sud (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 186/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cooperació amb el sud (III). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 187/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei de
serveis socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 188/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei de
serveis socials (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 206/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les actuacions i/o aparicions públiques del Sr. Paco de
Lucía. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 236/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'atenció primària. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 237/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
qualitat dels serveis sanitaris. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 238/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cita prèvia.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 239/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores
tecnològiques. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 240/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de
carrera professional. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 241/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes de
personal mèdic. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 242/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip de
ressonància magnètica. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 243/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
sociosanitari a Menorca. (Mesa de 30 de gener del 2008).
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RGE núm. 244/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
dependència (I). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 245/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
dependència (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 246/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
socials per a la ciutadania. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 247/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis de
benestar social. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 248/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consorci
Sociosanitari de Menorca (I). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 249/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consorci
Sociosanitari de Menorca (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 250/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consorci
Sociosanitari de Menorca (III). (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 251/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria d'immigració. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 252/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició del
calendari de Ports de les Illes Balears (III). (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 253/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició del
calendari de Ports de les Illes Balears (II). (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 254/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició del
calendari de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 255/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
prestacions sanitàries (I). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 256/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
prestacions sanitàries (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 257/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 258/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (I). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 259/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 260/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (I). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 261/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 262/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (III). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 263/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pàgina web turística (IV). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 264/08, de l'Hble. Sra. Catalina Palau i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels jocs
escolars de les Illes Balears 2007. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 265/08, de l'Hble. Sra. Catalina Palau i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de les
seleccions autonòmiques. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 278/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a terminis d'execució del
conveni per a xarxa d'oficines integrades amb l'Estat. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 279/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 televisió. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 280/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 televisió. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 281/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 televisió. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 282/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 televisió. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 283/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 ràdio. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 284/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 ràdio. (Mesa de 30 de gener del 2008).



690 BOPIB núm. 28 -  1 de febrer del 2008

RGE núm. 285/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 ràdio. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 286/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació
als programes d'IB3 ràdio. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 354/08, de l'Hble. Sra. Catalina Soler i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme
alternatiu i ambiental. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 355/08, de l'Hble. Sra. Catalina Soler i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme
alternatiu i ambiental. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 356/08, de l'Hble. Sra. Catalina Soler i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme
alternatiu i ambiental. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 394/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transferències de
residus de Formentera a Eivissa. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 395/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
personal al Consell de Formentera. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 396/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oficina del consumidor
a Formentera. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 397/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació de material a
l'hospital de Formentera. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 398/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions a la finca
"Sa tanca d'allà dins" de Formentera. (Mesa de 30 de gener
del 2008).

RGE núm. 399/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a finançament del
Consell de Formentera. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 400/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cooperativa
agrícolaramadera a Formentera. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 401/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consell de caça a
Formentera. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 402/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a telèfon d'emergències
mèdiques 061 (II). (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 403/08, de l'Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a telèfon d'emergències
mèdiques 061. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 413/08, de l'Hble. Sra. Encarnación Pastor i
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centenari
del  Centre Balear. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 414/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a relació laboral del Sr.
Francesc Morell Bibiloni. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 415/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a relació laboral del Sr.
Joan Amengual Horrach. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 416/08, de l'Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a relació laboral de la
Sra. Margalida Solivellas Mairata. (Mesa de 30 de gener del
2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consistirà la creació del consell de participació de
la dona que té previst el Govern?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera o amb quin procediment administratiu o
parlamentari pensa el Govern reconvertir l'actual Llei de la
dona en una llei per a la igualtat?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines gestions o actuacions ha portat a terme el Govern
des del mes de juliol del 2007 fins avui per aconseguir un pacte
per la immigració?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge del pressupost del Govern per a l'any 2008
es destina a la cooperació amb el sud?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme fins avui el Govern en
concepte de cooperació amb el sud?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin termini creu el Govern que es destinarà el 0,7% del
pressupost de la comunitat autònoma a la cooperació amb el
sud?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins treballs, amb mitjans propis o contractats mitjançant
assistència tècnica, porta a terme per a l'elaboració d'un
projecte de nova llei de serveis socials?

Palma, a 16 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern tramitar davant el Parlament el
projecte de nova llei de serveis socials?

Palma, a 16 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost han tengut les diverses actuacions i aparicions
públiques del Sr. Paco de Lucía que han estat encarregades pel
Govern de les Illes Balears o per ens que en depenen?

Palma, a 18 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Conselleria de Salut i Consum reforçar i
millorar l'atenció primària a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins treballs porta a terme la Conselleria de Salut i
Consum per a l'elaboració i l'aplicació del Pla de qualitat de
serveis sanitaris?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha fet el Govern des del juliol del 2007 fins
avui per aconseguir implantar el sistema de cita prèvia al
sistema balear de salut?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les millores tecnològiques amb les quals la
Conselleria de Salut i Consum pensa dotar l'hospital de
Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Salut per
al desenvolupament i la reforma del model de carrera
professional?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes baixes de personal mèdic s'han produït a l'hospital
Mateu Orfila de Menorca des del juliol del 2007 fins a la data
d'avui?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa
l'equip de ressonància magnètica de l'hospital Mateu Orfila de
Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què fa el Govern quant a la revisió del Pla d'atenció
sociosanitària a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions porta a terme el Govern en relació amb
el desenvolupament de la Llei de dependència?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha fet el Govern des del mes de juliol del
2007 fins avui per a la incorporació dels consells insulars al
Consejo Nacional de la Dependencia?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quan i com té previst el Govern de les Illes Balears
desenvolupar el títol "Nous drets socials per a la ciutadania"
que contempla el nou Estatut d'Autonomia?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera participaran els ajuntaments en l'acord que
promou el Govern de les Illes Balears per al desenvolupament
i la gestió dels serveis de benestar social?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previst portar a terme el Consorci
Sociosanitari de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost de cadascuna de les actuacions que té
previst portar a terme el Consorci Sociosanitari de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el calendari per a la posada en marxa de totes les
actuacions que té previst portar a terme el Consorci
Sociosanitari de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears en matèria d'immigració a l'illa de Menorca des del mes
de juliol del 2007 fins a la data d'avui (indicau l'import invertit
o destinat a cadascuna d'aquestes actuacions)?
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Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el nombre d'exemplars editats del calendari de
l'any 2008 de l'entitat Ports de les Illes Balears, i quina ha estat
la seva distribució?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius de l'edició de calendaris de l'any
2008 per part de l'entitat Ports de les Illes Balears?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tengut l'edició de calendaris de l'any 2008 per
part de l'entitat Ports de les Illes Balears?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves prestacions sanitàries té previst incloure el
Govern de les Illes Balears durant aquesta legislatura en el
sistema balear de salut a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines noves especialitats pensa el Govern de les Illes
Balears dotar l'hospital de Menorca?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les característiques tècniques i les prestacions
que ofereix la nova pàgina web amb contingut turístic que ha
encarregat o realitzat la Fundació IBIT?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost de la nova pàgina web amb contingut turístic
que ha encarregat el Govern recentment?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les característiques tècniques i les prestacions
de la nova pàgina web amb contingut turístic que ha encarregat
el Govern recentment?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment s'ha seguit per a la contractació d'una
nova pàgina web amb contingut turístic per part de la Fundació
IBIT?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació d'empreses convidades o que s'han
presentat a la convocatòria per a la contractació d'una nova
pàgina web amb contingut turístic per part de la Fundació
IBIT?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost que han ofert cadascuna de les
empreses convidades o que s'han presentat a la convocatòria

per a la contractació d'una nova pàgina web amb contingut
turístic per part de la Fundació IBIT?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina empresa i per quin import s'han adjudicat els
treballs per a la realització d'una nova pàgina web amb
contingut turístic per part de la Fundació IBIT?

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost assumit pel Govern de les Illes Balears
de l'organització dels jocs escolars de les Illes Balears 2007?
Detallau-ne les quantitats segons els conceptes.

Palma, a 17 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost assumit pel Govern de les Illes Balears
de les seleccions autonòmiques balears durant l'exercici 2007?
Detallau-ne les quantitats per modalitats i categories.

Palma, a 17 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins terminis d'execució es preveuen per a l'aplicació del
conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció
ciutadana a l'àmbit territorial de les Illes Balears?

Palma, a 18 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 televisió
com a tertulià?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 televisió
com a entrevistat?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 televisió
(per exemple un concurs)?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Ésser castellanoparlant pot ser motiu d'exclusió per a la
participació a un programa d'IB3 televisió com a espontani (per
exemple en el cas d'entrevistes al carrer a majors, nins i
ciutadans en general)?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 ràdio com
a tertulià?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 ràdio com
a entrevistat?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 ràdio (per
exemple un concurs)?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Ésser castellanoparlant pot ser motiu d'exclusió per a la
participació a un programa d'IB3 ràdio com a espontani (per
exemple en el cas d'entrevistes al carrer a majors, nins i
ciutadans en general)?

Palma, a 22 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració es fa des de la Conselleria de Medi
Ambient de l'assistència a la fira de turisme alternatiu i
ambiental a Reisepavillon, a Stuttgart?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tengut el desplaçament de diverses persones a
la fira de turisme alternatiu i ambiental a Reisepavillon, a
Stuttgart?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones es varen desplaçar a càrrec del Govern de
les Illes Balears a la fira de turisme alternatiu i ambiental a
Reisepavillon, a Stuttgart? Indicau-ne el nom i els llinatges.

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la seva resposta afirmativa a la pregunta sobre si
reclamaria al Ministeri que assumeixi el finançament del cost
del trasllat de residus de Formentera a Eivissa, quines gestions
pensa fer el Govern de les Illes Balears perquè això sigui una
realitat?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la categoria professional del nou personal que
podrà contractar el Consell de Formentera amb el nou acord de
finançament que ha augmentat la despesa corrent de 3 a 4
milions d'euros?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum establir una oficina
de defensa del consumidor a Formentera?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum dotar d'un TAC i
d'un mamògraf l'hospital de Formentera?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions es durant a terme a la finca "Sa tanca
d'allà dins" per part de la Conselleria de Medi Ambient a part
del que ja hi ha al projecte i s'està executant en aquests
moments?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nom i llinatges, categoria professional i/o empresa on
treballa la persona o les persones que han redactat l'informe o
estudi en què s'ha basat el Govern de les Illes Balears per
augmentar de 3 a 4 els milions d'euros per al finançament de la
despesa corrent del Consell de Formentera?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa ajudar el Govern de les Illes Balears al Consell
de Formentera per recuperar i implantar la cooperativa
agrícolaramadera a Formentera?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears crear un consell de
caça a Formentera?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum descentralitzar el
servei telefònic d'emergències mèdiques 061 i crear un centre
d'atenció a Eivissa?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pensa la Conselleria de Salut i Consum integrar el telèfon
d'emergències mèdiques 061 en el telèfon d'urgències 112?

Palma, a 25 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears amb motiu dels cent anys de la presència balear a La
Protectora Menorquina a la ciutat de Córdoba?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de relació laboral té el Sr. Francesc Morell
Bibiloni amb el Govern de les Illes Balears o amb qualsevol
dels ens que en depenen? Indicau-ne el càrrec que ocupa o el
lloc de feina oficialment assignat, així com el sou que percep.

Palma, a 24 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de relació laboral té el Sr. Joan Amengual
Horrach amb el Govern de les Illes Balears o amb qualsevol
dels ens que en depenen? Indicau-ne el càrrec que ocupa o el
lloc de feina oficialment assignat, així com el sou que percep.

Palma, a 24 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de relació laboral té la Sra. Magdalena Solivellas
Mairata amb el Govern de les Illes Balears o amb qualsevol
dels ens que en depenen? Indicau-ne el càrrec que ocupa o el
lloc de feina oficialment assignat, així com el sou que percep.

Palma, a 24 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 496/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez
i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol de
colAlaboració entre les conselleries de Salut de les Illes Balears
i de la Generalitat de Catalunya. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 501/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
parador nacional en el Llatzaret de Maó. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 502/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destrosses
a les instalAlacions dels Príncipes de España. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 503/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni ferroviari. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 504/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres per arreglar les pluvials a Gran Via Asima. (Mesa de 30
de gener del 2008).

RGE núm. 505/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pujada de l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 506/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del servei públic dels vols interilles. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 507/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a factures de partits polítics. (Mesa de 30
de gener del 2008).



700 BOPIB núm. 28 -  1 de febrer del 2008

RGE núm. 508/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planificació formativa de l'EBAP. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 509/08, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció del patrimoni arquitectònic. (Mesa de 30 de gener
del 2008).

RGE núm. 510/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. (Mesa de 30
de gener del 2008).

RGE núm. 511/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patologia
estacional respiratòria. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 527/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
traspàs de competències en matèria de joventut al Consell
Insular de Mallorca. (Mesa de 30 de gener del 2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix el protocol de colAlaboració entre la
Conselleria de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de
Salut de la Generalitat de Catalunya signat el passat mes de
gener?

Palma, a 29 de gener del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines passes s'han fet per part de la Conselleria de
Turisme per aconseguir convertir el Llatzaret de Maó en el
primer parador nacional de Menorca?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha posat en marxa la Conselleria d'Esports
i Joventut per palAliar les destrosses ocasionades pel temporal
d'octubre a les instalAlacions esportives Príncipes de España?

Palma, a 29 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern que el 2% del Pla estatal d'inversions
ferroviàries és el que correspon a les Illes Balears?

Palma, a 29 de gener del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins motius han portat a la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori a no iniciar les obres per arreglar la
problemàtica de pluvials de Gran Via Asima fins el 9 de gener
del 2008?

Palma, a 30 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Com explica el Molt Hble. Sr. President del Govern la
pujada de l'atur a les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dins els 35 dies que queden de legislatura, quan es
millorarà el servei públic dels vols interilles?

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de les Illes Balears de pagar les
factures corresponents a la campanya electoral del Partit
Popular presentada a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia?

Palma, a 30 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la planificació formativa que té previst dur a terme
al llarg d'aquest any la Conselleria d'Interior mitjançant l'Escola
Balear d'Administració Pública (EBAP)?

Palma, a 30 de gener del 2008.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions dutes a terme per la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques en matèria de protecció del
patrimoni arquitectònic?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de subvenció dóna la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques per eliminar les barreres arquitectòniques?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria de Salut
davant la sobredemanda assistencial relacionada amb la
patologia estacional respiratòria?

Palma, a 30 de gener del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com té pensat el conseller d'Esports i Joventut fer el traspàs
de competències en matèria de joventut al Consell Insular de
Mallorca?
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Palma, a 30 de gener del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 89/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de
la llet, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 90/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tall de
subministrament elèctric a l'illa de Mallorca, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 91/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empresaris afectats per l'enfonsament del vaixell Don Pedro,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 92/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes
elèctriques especials agrícoles, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 93/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a extracció
de corall vermell, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 94/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per a la sequera, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 101/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals, secció 19, programa 315A, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 102/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals, secció 19, programa 315A, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 103/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals, secció 19, programa 315A, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 126/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la carrera professional, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 127/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensor de l'usuari, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 128/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de la gestió d'arxius, museus i biblioteques, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 129/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de radioteràpia a l'hospital d'Eivissa, a contestar davant
la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 222/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència
de les instalAlacions de Príncipes de España i Calanova en els
esportistes de les illes menors, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 223/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a
les instalAlacions de Príncipes de España i Calanova, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 224/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
Pequín 2008, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 225/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi del
trasllat al Palma-Arena de tots els departaments de la
Conselleria d'Esports i Joventut, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

RGE núm. 226/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemàtica del motociclisme a les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 227/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb la càtedra d'estudis per a la violència de gènere, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30
de gener del 2008).

RGE núm. 228/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anuncis
sexistes publicats els dies 8 i 9 de gener del 2008, a contestar
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davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener
del 2008).

RGE núm. 229/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de conciliació per al personal funcionari, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 230/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'escoleta per a infants a la seu de la Conselleria
de Presidència (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 231/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'escoleta per a infants a la seu de la Conselleria
de Presidència (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 232/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'escoleta per a infants a la seu de la Conselleria
de Presidència (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 233/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria a l'acte de colAlocació de la primera pedra del
centre d'interpretació de Ca s'Amitger, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 234/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria a l'acte de colAlocació de la primera pedra del
centre d'interpretació de Ca s'Amitger (II), a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 235/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acte de
colAlocació de la primera pedra del centre d'interpretació de
Ca s'Amitger, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 410/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
codesenvolupament, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener
del 2008).

RGE núm. 411/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de cooperació, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener
del 2008).

RGE núm. 412/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cases regionals, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener del 2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures prendrà la Conselleria d'Agricultura per
aconseguir l'equiparació dels preus de la llet a les Illes Balears
amb els de la península?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures prendrà la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia per tal que els afectats (empreses i particulars) pel tall
de llum produït el 30 de juliol passat siguin compensats per les
pèrdues econòmiques sofertes?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures prendrà la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia per tal de compensar les pèrdues econòmiques
sofertes pels petits comercials, comerciants, restauradors i
altres empresaris afectats per l'enfonsament del vaixell Don
Pedro al par natural de Ses Salines d'Eivissa?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha previst el Govern prendre alguna iniciativa per tal
d'aconseguir que les tarifes elèctriques per als agricultors
(especialment el regadiu) es mantinguin de manera definitiva?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de reduir l'extracció de corall vermell a les
aigües interiors de les Illes Balears?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de reduir els perjudicis produïts per la sequera
en el sector de cultius de secà de les Illes Balears?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

En quins termes pensa el conseller de Salut modificar la
carrera professional pactada per unanimitat la passada
legislatura?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Creu el conseller de Salut que no és important la figura del
Defensor de l'Usuari?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Ha previst el Govern instalAlar un servei de radioteràpia al
nou hospital d'Eivissa?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Creu la consellera d'Educació que la bona sintonia entre
l'actual Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears
ajudarà que la transferència de la gestió dels arxius, museus i
biblioteques titularitat de l'Estat es pugui fer amb celeritat?

Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Posarà en marxa la Conselleria d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears alguna nova activitat o programa
que augmenti la incidència de les instalAlacions de Príncipes de
España i de Calanova en els esportistes de les illes menors?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines millores preveu fer el conseller d'Esports i Joventut
durant el 2008 a les instalAlacions de Príncipes de España i de
Calanova?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera pensa el conseller d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears desenvolupar el programa Pequín
2008 per ajudar al màxim els esportistes olímpics de Balears?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coneix ja el conseller d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears quin serà l'estalvi que suposarà per a la seva
conselleria el trasllat de tots els seus departaments al Palma-
Arena i a què destinarà les quantitats estalviades?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els progressos fets per la Conselleria d'Esports i
Joventut del Govern de les Illes Balears quant a solucionar la
problemàtica que pateix el motociclisme a les Illes Balears?

Palma, a 8 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines actuacions van destinats i quan s'executaran els
696.843,00 euros per a transferències corrents a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa del programa 315A?

Palma, a 10 de gener del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines actuacions van destinats i quan s'executaran els
300.000 euros per a transferències corrents a empreses privades
del programa 315A?

Palma, a 10 de gener del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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A quines actuacions van destinats i quan s'executaran els
600.000 euros per a transferències corrents a corporacions
locals del programa 315A?

Palma, a 10 de gener del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració
continuar endavant amb la càtedra d'estudis per a la violència
de gènere que tenien firmada la Fundació balear contra la
violència de gènere i la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines iniciatives ha dut a terme l'Institut Balear de la Dona
en relació amb l'anunci publicat al diari Ultima Hora publicat
els dies 8 i 9 de gener de l'any 2008?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves mesures pensa dur a terme el Govern de les
Illes Balears per tal de facilitar la conciliació de la vida
personal i professional de les persones que fan feina per a
l'administració pública?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius i/o criteris s'ha produït el tancament de
l'escoleta per a infants ubicada a la seu de la Conselleria de
Presidència del Govern?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix a la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració el tancament de l'escoleta per a infants
que estava ubicada a la seu de la Conselleria de Presidència del
Govern?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de palAliar el tancament de l'escoleta per a
infants ubicada a la seu de la Conselleria de Presidència del
Govern?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu es varen convocar de manera precipitada -
mitjançant un fax enviat tan sols 24 hores abans- els batles de
la Serra de Tramuntana per tal d'assistir a l'acte de colAlocació
de la primera pedra del Centre d'Interpretació de Ca s'Amitger?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no es va convidar a l'acte de colAlocació de
la primera pedra del Centre d'Interpretació de Ca s'Amitger a
Escorca la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera adient que el Batle d'Escorca no pogués
intervenir a l'acte de colAlocació de la primera pedra del Centre
d'Interpretació de Ca s'Amitger?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport i
fomentar projectes de codesenvolupament?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensen des del Govern de les Illes Balears dur a terme
la continuïtat dels projectes de cooperació?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donarà el Govern de les Illes Balears el mateix tractament
a totes les cases i centres regionals establerts en aquesta
comunitat?

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 362/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a mesures per consolidar
l'espai de TDT en català. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 384/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompatibilitat de la Sra. Aina Salom i Soler per
exercir com a consellera del Govern de les Illes Balears. (Mesa
de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 438/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d'un nou pla esportiu balear. (Mesa de
30 de gener del 2008).
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RGE núm. 439/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a les barreres de comunicació de les persones
sordes. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llista d'espera 0 de valoració de la dependència.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 441/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cofinançament de Son Espases. (Mesa de 30 de
gener del 2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L’espai de comunicació en català s’ha anat construint des de
l’any 1983 ençà, quan començaren les emissions de TV3. A les
Illes Balears la recepció del canal de la CCRTV es va
regularitzar a partir de l’any 1984, quan un moviment cívic
promogué la instalAlació de repetidors que la feu possible. Un
altre fet que augmentà l’oferta de televisió en català fou la
posada en marxa de Canal 9 i l’arribada de les emissions del
canal de televisió de l’Ens Públic de RTVV al nostre país.
Posteriorment l’inici de les emissions d’IB3, la nostra televisió
autonòmica, suposà una fita importantíssima, sobretot perquè
impulsava l’articulació d’un espai de comunicació propi per al
conjunt de les Illes Balears.

Ara bé, l’espai de comunicació en català encara és
incomplet i no gaudeix d’estabilitat legal ni institucional. Per
altra banda la implantació de la TDT suposa un canvi molt
profund en el panorama audiovisual i imposa nous reptes als
quals cal donar resposta.

La Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística
a les Illes Balears, al seu article 30 preveu que el Govern de les
Illes Balears farà les gestions necessàries per tal de facilitar la
recepció de les emissions de televisió en llengua catalana
dependents d’altres comunitats autònomes.

El 16 de desembre del 2005 se signà, entre el Govern de les
Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, un document de
desenvolupament del conveni per a la recepció recíproca de les
televisions catalana i balear en l’àmbit dels respectius territoris,
mitjançant el qual el Govern de les Illes Balears es compromet
a trobar un espai per emetre els programes de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) a les Illes Balears en
format digital. Així mateix la Direcció General de
Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria està tramitant la
regularització de les solucions tècniques que permetran aplicar
aquest conveni de reciprocitat (i altres que eventualment es
puguin signar).

Per aquests motius, i considerant que les institucions de les
Illes Balears i de l’Estat espanyol han de contribuir de manera
solidària a construir un espai de comunicació en català per al
conjunt de territoris en què aquesta llengua és oficial, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per garantir el
desenvolupament de l’acord signat amb la Generalitat de
Catalunya per a la recepció mútua de les emissions dels canals
de televisió de l’EPRTVIB (IB3) i de la CCRTV (TV3, Canal
33-K3, 3/24 i 300) en els territoris de les respectives
comunitats autònomes, i especialment per garantir la recepció
d’aquestes emissions en TDT.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar a un acord de característiques similars amb la
Generalitat Valenciana per tal de donar cobertura legal a la
recepció dels canals de televisió de l’Ens Públic RTVV (Canal
9 i Punt 2) al territori de les Illes Balears, per garantir la
recepció d’aquestes emissions en TDT i per garantir la recepció
d’IB3 al País Valencià.

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada a la Generalitat
Valenciana i a la Generalitat de Catalunya el seu desig que
s’arribi a un acord per a la recepció mútua dels seus canals de
televisió públics respectius i que, mentre aquest acord no es
materialitzi, es faci un esforç per tal de garantir la continuïtat
de la recepció dels canals de la CCRTV al País Valencià.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a agilitar la tramitació de les mesures que facin possible
l’aplicació dels convenis de recepció mútua entre els governs
balear, català i valencià (atorgar nous canals múltiplex de TDT
a les Illes Balears, al País Valencià i a Catalunya).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat, respectivament, a prendre els
acords (amb els governs membres de l’Euroregió de l’Arc
Mediterrani) i a adoptar les mesures necessàries (atorgar els
canals múltiplex adients) per tal de posar en marxa un canal o
canals digitals de televisió en català per a l’àmbit de l’Arc
Mediterrani.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i l’Ens Públic de RTVE a posar en marxa un canal de TDT amb
cobertura a tot el territori de l’Estat que utilitzi com a llengües
vehiculars el català, el gallec i l’èuscar.

Palma, a 12 de novembre del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L'any 2001 el Partit Popular solAlicità la declaració
d'incompatibilitat entre l'exercici de l'activitat política de la Sra.
Aina Salom i Soler com a consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears i l'ostentació, per la mateixa
persona, de la titularitat d'una oficina de farmàcia situada al
carrer General Riera, 136, de Palma.

Atesa la desestimació per part del Consell de Govern de les
Illes Balears de la petició formulada pel Partit Popular s'arxivà
l'expedient informatiu obert a la Sra. Aina Salom i Soler en el
mes de desembre del 2001, fet aquest que motivà la
interposició del corresponent recurs contenciós administratiu.

Finalment la Sentència núm.956, de 16 de novembre del
2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, arriba a les
següents conclusions en relació amb la situació
d'incompatibilitat de la Sra. Aina Salom i Soler:

- Existeix una íntima vinculació entre les funcions que
l'ordenament jurídic assigna a qui disposa del caràcter de titular
de la Conselleria de Salut i Consum i els interessos econòmics
de la Sra. Salom, atès que aquesta persona física és la que
decideix i té competència per resoldre sobre matèria
farmacèutica.

- El nomenament d'un substitut a l'oficina de farmàcia propietat
de la Sra. Aina Salom "únicament eximeix el seu titular de la
presència física a l'establiment", però no desplaça en favor del
substitut cap dels beneficis econòmics derivats de la titularitat
d'un establiment sanitari.

- Si a la Conselleria de Salut i Consum el càrrec suprem
correspon a qui disposa del caràcter de titular d'una oficina de
farmàcia, difícilment es pot assumir que la Sra. Salom pugui
complimentar els principis perseguits per la Llei
d'incompatibilitat, que són servir amb objectivitat i plena
imparcialitat els interessos generals.

- Així mateix també existeix tot un seguit de circumstàncies
fàctiques que acrediten la transgressió de les previsions legals
vigents en matèria d'incompatibilitat d'alts càrrecs públics,
concretament:

- No ha estat objecte de cap inspecció l'oficina de farmàcia
titularitat de la Sra. Salom en el període que va del seu accés al
càrrec de consellera fins a la denúncia del Partit Popular,
encara que la mateixa consellera reconegué que l'any 2000
foren inspeccionades la meitat de les farmàcies i l'any 2001
quasi la totalitat; en cap cas la seva farmàcia no es troba entre
elles.

- L'oficina de farmàcia de la Sra. Salom i Soler fou la
principal proveïdora de productes farmacèutics subministrats
a la Llar d'Ancians durant el 2001.

- La Sra. Salom, com a consellera de Salut, no va adoptar
cap mesura que pogués perjudicar el seu negoci (autoritzant
noves oficines de farmàcia, autoritzant a la mateixa Llar
d'Ancians un dispensari propi de medicaments, etc.).

- La facturació de quantitats entre el 1999 i el 2003 gens
menyspreables de la farmàcia de la Sra. Salom a la Llar
d'Ancians del Consell de Mallorca i a l'Ib-salut, que tot junt
supera els 3 milions d'euros.

Així la sentència declara que les decisions a l'abast de la
consellera tenien susceptibilitat d'afectar el nivell d'ingressos
percebuts per la Sra. Aina Salom i Soler en el transcurs de
temps que es mantingué en el seu càrrec públic i es donaren
unes conseqüències beneficioses per als seus interessos
patrimonials.

De tot això, segons la Llei 2/1996, de 19 de novembre, es
dedueix que els infractors hauran de restituir les quantitats
percebudes indegudament, independentment de les sancions
que se'ls puguin imposar.

Per tant, després del que estableix la part dispositiva de la
sentència i del que declara el seu veredicte, queda clar que la
Sra. Salom va exercir el càrrec de consellera de Salut i Consum
tot i que aquesta activitat pública no és compatible amb la
propietat d'una oficina de farmàcia.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular proposa al Ple del
Parlament l'adopció del següent acord:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la Sra. Aina
Salom i Soler era incompatible per exercir el càrrec de
consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears en
el període que va del 1999 al 2003, tal i com manifesta el
veredicte de la Sentència núm. 956, de 16 de novembre del
2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, com a màxim òrgan de govern i responsable de vetllar
per la defensa dels drets i interessos dels ciutadans, a complir
la Sentència núm. 956, de 16 de novembre del 2007, i totes les
conseqüències que se'n derivin, en compliment de la Llei
2/1996, de 19 de novembre, que regula el règim
d'incompatibilitats dels membres del Govern i d'alts càrrecs de
la comunitat autònoma, i de la resta de l'ordenament jurídic.
Així mateix, el departament del Govern competent en matèria
de gestió del règim d'incompatibilitats, a adoptar les mesures
adients a tal fi i efecte.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Segons la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les
Illes Balears, el màxim òrgan de direcció de l’administració
esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears és
actualment la Conselleria d’Esport i Joventut del Govern de les
Illes Balears. Moltes són les competències que atorga aquesta
llei a l’administració autonòmica, competències i
responsabilitats que són bàsiques i transcendentals per a la
promoció i el correcte desenvolupament de l’esport balear.

Per tant, consideram fonamental i de màxima urgència que
la Conselleria d’Esport i Joventut del Govern balear disposi ja
d’un nou pla esportiu. Un document públic que reguli qüestions
tan importants com són l’esport per a l’edat escolar, la
tecnificació i l’alt rendiment esportiu; i també els òrgans
colAlegiats que depenen de l’administració esportiva del Govern
balear i que han d’avaluar i fer el seguiment de les activitats i
actuacions que desenvolupen els elements esmentats.

Aquest document hauria de ser una prioritat per al nou
govern autonòmic, donat que marca la seva línia d’actuació,
facilita també les responsabilitats que en matèria d’esports
tenen assumides els consells i els ajuntaments de la nostra
comunitat i a la vegada, proporciona una perspectiva clara i
seriosa que ajuda tot el sector esportiu balear.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposta d’acord

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a redactar
i fer públic en el termini màxim de dos mesos un nou pla
esportiu balear que marqui les principals línies d’actuació de la
conselleria en matèria d’esports.

Palma, a 24 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen
les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de
suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb
discapacitat auditiva i sordocegues, estableix al capítol II,
article 12, que “Les Administracions Públiques competents
promouran la prestació de serveis d’intèrprets en llengua de
signes espanyola i/o en les llengües de signes pròpies de les
comunitats autònomes si les hagués, en el cas que així se
solAliciti prèviament, per a les persones que en siguin usuàries,
a l’objecte de facilitar les relacions de les persones sordes, amb
discapacitat auditiva i sordocegues amb les Administracions
Públiques.”

L’actual Estatut d’Autonomia aprovat per Llei orgànica
1/2007, estableix al seu article 16 que “Els poders públics de
les Illes Balears defensaran i promouran els drets socials dels
ciutadans de les Illes Balears, que representen un àmbit
inseparable del respecte dels valors i drets universals de les
persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del
progrés econòmic, cultural i tecnològic de la comunitat
autònoma.”

A hores d’ara, és competència de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears,
entre d’altres, la “Planificació i ordenació general de l’acció
social” i “coordinar les actuacions entre les diverses
institucions i la iniciativa privada sense afany de lucre.”

Atesos tots aquests motius, és indispensable que el Govern
de les Illes Balears planifiqui l’atenció a les persones sordes,
basant-se en dades d’experiències ja existents a la nostra
comunitat com és el cas de la iniciativa portada a terme des de
l’any 2006 a l’actual IMAS, en aquell moment Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el qual va crear un
Servei d’Interpretació de Llenguatge per fer possible la igualtat
d’oportunitats i l’eliminació de barres de comunicació de les
persones sordes davant els serveis comuns de la vida diària,
així com per conscienciar els diferents estaments oficials i de
servei públic de la necessitat d’incloure mecanismes d’atenció
a aquest colAlectiu d’una manera eficaç i ràpida.

Aquest projecte va arrancar com una experiència pilot que
avui es pot prendre com a referència per extrapolar
l’experiència a la resta de consells insulars i a altres serveis de
la comunitat autònoma en els quals té especial incidència el
servei d’interpretació.

Obligats per la legislació actual i per la necessitat de fer
possible l’assoliment de la igualtat d’oportunitats al colAlectiu
de persones sordes, és imprescindible establir un pla de
promoció de l’autonomia i la comunicació per a persones
sordes, que se sumi a altres iniciatives a l’àmbit de l’educació
que facilitin l’atenció a aquest colAlectiu en les qüestions de la
vida diària.

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
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1. Elaborar un pla de promoció de l’autonomia i la
comunicació per a les persones sordes de les Illes Balears en el
termini de sis mesos.

2. Establir la dotació pressupostària oportuna per promoure
accions concretes adreçades als consells insulars que millorin
la normal activitat de les persones sordes a la vida diària, amb
el suport de l’administració autonòmica i insular.

3. Iniciar els tràmits per promoure la formació reglada oficial
del llenguatge de signes a Mallorca, mitjançant un conveni amb
la UIB o l’estament universitari que sigui més adient, per tal de
fer possible la dotació de professionals en matèria
d’interpretació de llenguatge de signes, per facilitar l’aplicació
del pla que s’estableixi.

Palma, a 23 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, d’autonomia personal
i atenció a les persones amb situació de dependència, estableix
com un dret i no com una prestació graciable l’atenció social en
determinats trams sociosanitaris.

Aquest fet suposa que els usuaris amb un nivell reconegut
de dependència han de rebre una prestació o un servei per part
de l’Administració autonòmica, conjuntament amb la de l’Estat,
per palAliar la seva situació.

Per fer possible aquesta atenció, és crític que la valoració de
la dependència i el reconeixement del nivell corresponent sigui
àgil i efectiu.

Donades aquestes circumstàncies, és preocupant l’actual
situació de la llista d’espera de persones pendents de valoració,
ja que aquestes es veuen privades del normal exercici dels seus
drets.

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Portar a terme la dotació de personal i d'infraestructures
necessàries per aconseguir “llista d’espera 0" en valoracions de
dependència.

2. Portar a terme la dotació de les partides econòmiques, de
personal i d’infraestructures necessàries per aconseguir “llista
d’espera 0" en la percepció d’un recurs o prestació per part de

les persones dependents valorades i amb una resolució positiva
envers la percepció d’aquest suport per part de l’Administració.

3. Fer possible la “llista d’espera 0" en els termes esmentats en
el termini de tres mesos des de l’aprovació de la present
proposició no de llei.

Palma, a 15 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que el Govern de les Illes Balears està executant la
construcció del nou hospital de referència a les Illes Balears al
solar de Son Espases.

Atès que l’atenció sanitària a les Illes Balears es veu
incrementada en el seu cost respecte d'altres comunitats
autònomes pel fet insular, que fa, per exemple, que els
desplaçaments entre illes per tal de rebre assistència sanitària
a l’hospital de referència tengui un cost més elevat, o que la
incorporació de nous serveis es faci atenent a aquest fet insular
per tal que la qualitat del servei sanitari rebut pels ciutadans
sigui equitativa entre les illes i entre les illes i la resta de
comunitats de l’Estat espanyol.

Atès que les Illes Balears tenen la qualificació de Zona
Estratègica Sanitària d’acord amb la Llei de qualitat i cohesió
sanitària.

Atès que el Govern central està participant en el
finançament de la construcció d’altres infraestructures
sanitàries a la resta de l’Estat.

Atès que les Illes Balears tenen una manifesta manca de
finançament sanitari respecte de la resta de comunitats
autònomes, especialment pel fet insular i l’increment
extraordinari de població en els darrers anys.

Atès que es tracta d’una qüestió de rellevància per tal de
garantir l'equitat i la igualtat en el Sistema Nacional de Salut.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
cofinançar la construcció del nou hospital de referència de les
Illes Balears al solar de Son Espases.
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Palma, a 24 de gener del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 88/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de la fundació per a la promoció turística de
Mallorca, amb tramitació davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla integral d'ocupació de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 123/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació del Pla jove, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del
2008).

RGE núm. 437/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució dels fons de suport a l'acollida i
integració d'immigrants i la dotació de mitjans per controlar
les nostres costes, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 442/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació del conveni colAlectiu del 3r sector, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 443/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la millora d'infraestructures i de
finançament de residències de majors municipals i d'entitats
sense ànim de lucre, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instalAlació de consolats a les Illes Balears dels
països emissors de la nostra població immigrada, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
30 de gener del 2008).

RGE núm. 445/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici de les obres de conducció d'aigua al municipi
de Deià, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 446/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a soterrament de les vies del tren al seu pas per Inca,
amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 447/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears amb els
centres de seguiment tècnic esportiu de l'illa d'Eivissa, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener del 2008).

RGE núm. 448/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport aeri i cogestió aeroportuària, amb
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 30 de gener del 2008).

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atesa la necessitat d’unificar al màxim els esforços públics
i privats en l’àmbit de la promoció turística per tal d’assolir una
major sinergia en el compliment dels objectius promocionals.

Atesa la conveniència d’aprofitar els coneixements que la
iniciativa privada i la societat civil organitzada (Foment de
Turisme de Mallorca, Cambra de Comerç, Federació Hotelera,
Agrupació de Cadenes, AVIBA, associacions de restauració de
PIME i CAEB, etc.) han anat adquirint al llarg dels anys.

Atesa l’experiència positiva duta a terme en aquest mateix
sentit a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits per a la constitució de la Fundació
per a la Promoció Turística de Mallorca, que haurà d’estar
integrada pel Govern, el Consell de Mallorca, una representació
dels ajuntaments de l’illa de Mallorca i el sector privat
representat per les seves distintes organitzacions.

2. La Fundació per a la Promoció Turística de Mallorca es
nodrirà de les aportacions que les institucions públiques i les
organitzacions empresarials hi aportin, així com de les
donacions que es puguin fer per part de les empreses del sector
turístic.

3. La Fundació per a la Promoció Turística de Mallorca haurà
d’entrar en funcionament durant l’any 2008 i en el seus òrgans
de direcció i representació figurarà, de forma majoritària, el
sector privat.
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Palma, a 8 de gener del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Un cop conclòs el període de vigència previst per al Pla
d’ocupació de les Illes Balears 2005-2007, considerant, entre
altres, les dades dels darrers mesos del mercat laboral i de
l’evolució de l’estacionalitat de l’economia de les nostres illes.

Considerant així mateix els canvis, tant conjunturals com
estructurals, de la població i l’economia mundial i de la pròpia
UE que incideixen de manera directa i immediata sobre la
posició relativa en matèria de competitivitat i dinamisme de la
nostra economia en general i, en particular, sobre les polítiques
regionals d’ocupació.

Atesa la manifestada voluntat del Govern i dels agents
econòmics i socials de disposar d’una renovada planificació en
matèria d’ocupació per a les Illes Balears durant l’any 2008.

Ateses, a més, la necessitat i la conveniència que el nou pla
sigui específic i integral per a tots els components de la nostra
activitat productiva: agents econòmics empresarials, els
diferents colAlectius socials i professionals de la població activa
i els quatre territoris de la nostra comunitat.

Considerant, finalment, la necessitat de comptar amb la
colAlaboració i la participació de l’Administració General de
l’Estat en un primer pla integral d’ocupació de les Illes Balears.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva aprovació
i satisfacció per la negociació de Govern i agents econòmics i
socials més representatius d’un nou instrument de planificació
de l’ocupació a les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oir i consultar per a la redacció del pla la resta
d’agents econòmics i socials i les institucions i els colAlectius de
reconegut prestigi i arrelament social a les nostres illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern d’Espanya a subscriure el corresponent
acord de colAlaboració per al finançament i l’execució del pla,
als afectes que aquest nou pla sigui elaborat com a I Pla
integral d’ocupació de les Illes Balears, tal i com ja s’ha

subscrit amb altres comunitats com ara Canàries, Extremadura
i Galícia.

Palma, a 10 de gener del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La comunitat autònoma de les Illes Balears pateix una
situació de mancança pel que fa a les polítiques juvenils, ja que
l'actual govern continua sense escometre cap iniciativa
relacionada amb aquest colAlectiu, que necessita contínues
actualitzacions a causa del constant canvi i dinamisme de la
seva essència. Des del mes de juliol no es coneix cap mesura
posada en marxa per millorar els problemes que sofreixen els
joves de la nostra comunitat.

El govern anterior va ser pioner a l'hora de garantir els drets
bàsics dels joves amb la creació de la primera llei integral de
joventut. Una vegada tenim aquesta important normativa fa
falta la seva complementació amb un pla Jove que aculli totes
les matèries transversals que afecten els joves.

Creim urgent la seva implantació i consideram que el
període que el Govern ha tingut es més que suficient perquè ja
tenguin un pla elaborat.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar de manera immediata un pla jove complet
que minvi l'efecte dels principals problemes que afecten els
joves de la nostra comunitat.

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
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Exposició de motius

Des del Grup Parlamentari Popular consideram que totes les
comunitats han de ser ateses sense cap tipus de diferenciació,
sobretot en matèria d’integració i cohesió social, atès que les
persones haurien de ser sempre el motor que ha de moure
l’acció de govern i les polítiques que aquest hauria d’aplicar i
no altre tipus d’interessos.

Per aquest motiu i continuant amb la tasca que ja s’havia
començat a l’anterior legislatura, des de la que llavors era la
Conselleria d’Immigració i Cooperació davant les autoritats del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials, així com també la
Secretaria d’Estat, per tal que el Govern central consideri a la
nostra comunitat autònoma amb les condicions de Règim
Especial a la distribució del Fons de suport a l’acollida i la
integració d’immigrants, i per a l’esforç educatiu d'aquests.

Fins avui, la nostra comunitat -que és la que té un dels
índexs més alts de persones immigrants residint de manera
permanent, no en situació de transitorietat- geogràficament
reuneix característiques extraordinàries, considerades dins de
les condicions per ser tractada com a comunitat en situació de
Règim Especial, com és la triple insularitat i la consideració
com a frontera, ve essent de les comunitats que menys fons rep
del Govern central. Estam convençuts que el Govern de les
Illes Balears ha de continuar reivindicant els drets d’aquesta
comunitat atès que és impossible negar la complexitat afegida
a una comunitat amb triple insularitat com la nostra, que és un
fet geogràficament innegable, com també és impossible negar
la realitat que som una comunitat autònoma que està en situació
de frontera, tant pel seu aeroport internacional, igual que
Madrid per la mateixa condició, o com a frontera geogràfica,
en donen testimoni les prop de 10 embarcacions amb
immigrants que han arribat a les nostres costes provinents del
nord d’Àfrica i que en tots els casos foren detectades per civils,
ja que les dotacions de recursos de les autoritats competents
estan, atesos els esdeveniments, molt per davall dels adients per
atendre aquest realitat.

La nostra comunitat compta amb uns 1.428 km de costa -
segons la Direcció General de l’Instituto Geográfico Nacional.

Les forces i els cossos de seguretat de l’Estat s’han de dotar
amb instruments necessaris per a la seva efectiva tasca, ja que
no basta amb una excelAlent qualitat humana i vocació de servei
d’un cos si li manquen els elements tecnològics per fer front a
la detecció a temps de les embarcacions que es filtren a les
nostres costes, a més de l’aparent inseguretat que comporta atès
les darreres informacions periodístiques.

Per tot aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per tal que el Govern
d’Espanya reconegui les situacions del Règim Especial de la
nostra comunitat autònoma, com són la triple insularitat i la
posició de frontera a l’hora de distribuir el Fons de suport a
l’acollida i la integració d’immigrants així com el reforç
educatiu.

Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern central a atendre, amb les dotacions necessàries, la
nostra comunitat autònoma per tal de protegir les nostres
costes, amb la consideració de frontera.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que és imminent l’aplicació del Conveni ColAlectiu del
Tercer Sector i que la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració va expressar als mitjans de comunicació durant el
passat mes d’agost del 2007 que era la seva intenció que
l’aplicació d’aquest conveni es portés a terme per part de les
entitats colAlaboradores de l’àmbit dels serveis socials a partir
de l’1 de gener del 2008; atès que els traspassos de
competències d’Afers Socials als consells insulars recullen que
les ampliacions i/o modificacions de concerts de places van a
càrrec del pressupost del Govern de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears:

1r. Que faci un càlcul de la repercussió econòmica de
l’aplicació del Conveni ColAlectiu del Tercer Sector a les
entitats colAlaboradores i concertades del Govern de les Illes
Balears i les dels consells insulars que executen competències
transferides a la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i Seguretat Social.

2n. Que es convoqui una reunió específica amb tots els grups
parlamentaris que conformen la cambra balear per analitzar la
informació sorgida del càlcul, amb la intenció d’arribar a un
consens entorn a l’aplicació de l’esmentat conveni colAlectiu.

3r. Que en el termini d’un mes s’estableixin les quantitats i els
procediments de pagament a les entitats sense ànim de lucre i
als consells insulars que hagin estat consensuats.
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Palma, a 18 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L'anomenada Llei de dependència estableix que l'any 2007
s'havien d'establir els mecanismes oportuns per facilitar l'accés
a un recurs o a una prestació a les persones classificades amb
el grau III, nivells 1 i 2. El BOE 132, de 22 de juny del 2007,
estableix que a les Illes Balears 4.055 persones són
beneficiàries d'aquest suport de l'Administració.

De la mateixa manera durant l'any 2008 més de 3.000
persones classificades amb grau II, nivell 2, tindran dret al
pertinent suport de l'Administració.

Essent conscients d'aquesta realitat, és ben important
establir els mecanismes oportuns per posar a l'abast de les
persones dependents els recursos socials necessaris per poder
atendre els seus drets. De la mateixa manera és imprescindible
reforçar amb noves places de residències per a persones majors
la xarxa existents i garantir la continuïtat de les residències
actuals.

En aquest sentit cal tenir en compte que durant molts d'anys
diversos ajuntaments de les Illes Balears i entitats sense ànim
de lucre han suplert les obligacions de dotació de residències
per a persones majors de les administracions estatal,
autonòmica i ara insular. Aquest fet ha possibilitat que moltes
persones siguin ateses a prop de les seves famílies i de l'entorn
físic i social propi, però ha provocat dificultats econòmiques als
esmentats ajuntaments i a les esmentades entitats, que cada dia
s'agreugen amb una major dependència dels seus usuaris i, per
tant, la dotació de més recursos per gestionar aquestes
infraestructures socials.

Així ens trobam que, en un entorn on les persones
dependents tenen el dret de ser ateses per l'Administració
autonòmica, conjuntament amb l'Estat, i que les residències per
a persones majors municipals i d'entitats sense ànim de lucre
tenen dificultats per assolir la continuïtat dels recursos socials,
es fa imprescindible potenciar la continuïtat d'aquestes
dotacions i l'assoliment de l'atenció dels seus usuaris per part de
l'administració competent.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Establir una línia de subvencions a les administracions locals
i entitats sense ànim de lucre per a millora d'infraestructures,
prenent com a referència el ple compliment del Decret
123/2001, de 19 d'octubre, de definició i regulació de les
condicions mínimes d'obertura i funcionament dels centres i
serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats
en el territori de les Illes Balears, i l'atenció a necessitats
d'ampliació i millora de les edificacions existents.

2. Establir una línia de concerts de places amb les
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per a
l'atenció del cent per cent de les persones usuàries de serveis de
residència a les quals donen servei.

Palma, a 15 de gener del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Des del Grup Parlamentari Popular tenim la convicció que
les persones que resideixen legalment a la nostra comunitat
autònoma han de tenir els mateixos drets i deures, sense
discriminació per raó d'origen o qualsevol altra circumstància.
Per això, basats en aquesta convicció, a l'anterior legislatura
des del Govern de les Illes Balears es començà un projecte que
suposà la promoció i el suport per a la consecució de seus
consulars a la nostra comunitat autònoma que facilitarien els
serveis als colAlectius de ciutadans immigrants a aquestes illes.

Aquesta població, que actualment, lluny de mantenir-se o
minvar, va augmentant, fa cada dia més necessari que des de la
nostra comunitat autònoma es faciliti el marc per tal que
aquests països emissors de la nostra població immigrada prestin
els serveis consulars imprescindibles, la qual cosa també
potenciaria i facilitaria el poder dur a terme determinats
programes en matèria de cooperació al desenvolupament amb
la potenciació de les relacions consulars directes, tant a nivell
intergovernamental com des de les distintes ONG de les nostres
illes.

El trastorn que suposa per a aquestes persones cada vegada
que necessiten arreglar la seva documentació i que s'han de
traslladar a ciutats com ara Madrid o Barcelona, comporta a
més la lògica dificultat del perjudici econòmic i laboral, etc.
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La possibilitat de comptar amb seus consulars aquí acabaria
amb la situació, a més injusta i inhumana, d'irregularitats que
donaria la corresponent atenció dels països de procedència, a
més de proporcionar una relació permanent de contacte molt
necessària en aquests moments per a la informació
bidireccional.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a promoure, donar suport i
facilitar la instalAlació de seus consulars dels països emissors de
població immigrant a la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atès que fins a dia d'avui encara no ha quedat clar el
posicionament de la Conselleria de Medi Ambient quant a
executar les obres de obres de millora de l'aigua a Deià.

Atès que hi havia un projecte redactat a l'anterior legislatura
dotat amb 4.000.000 d'euros per tal d'executar-lo.

Atès que a l'esmentat projecte constava la signatura de tots
els propietaris que havien de cedir els seus terrenys per
executar-lo, per tant hi havia un acord entre propietaris,
ajuntament i Govern.

Atès que la gestió pública és continua i assegurar el
proveïment d'aigua de qualitat és un deure.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a executar les
obres de conducció d'aigua a Deià dins l'any 2008.

Palma, a 23 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

A la passada legislatura el Govern apostà de forma decidida
pel foment del transport públic i per ampliar i millorar la xarxa
de transport públic. Una de les tasques dutes a terme fou la
creació d'un ampli pla de transports que va incloure
expressament, i a petició dels partits en aquell moment a
l'oposició, el soterrament de les vies del tren al seu pas pel
municipi d'Inca.

El Partit Popular creu que aquesta iniciativa podria minvar
considerablement les molèsties que comporta tant per a
vianants del poble com per al trànsit rodat, així com afavorir
una major rapidesa del servei que el faci més atractiu per als
usuaris.

Creim que aquesta obra és molt important i a més és urgent
l'inici del projecte per tal que l'obra pugui estar enllestida dins
aquesta legislatura.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar amb caràcter immediat un projecte per
efectuar el soterrament de les vies del tren al seu pas pel
municipi d'Inca.

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

A la passada legislatura el Consell Insular d'Eivissa va crear
els anomenats centres de seguiment tècnic esportiu, un
programa de millora tècnica que possibilitava als millors
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esportistes de certes modalitats -karate, judo, tir amb arc,
ciclisme, natació i vela- desenvolupar les seves capacitats sense
haver de partir de l'illa i abandonar el seu nucli familiar, quan
encara eren molt  joves per fer-ho.

L'experiència va ser molt positiva i va donar uns resultats
excelAlents, tant per als esportistes participants com per als seus
respectius entrenadors.

Afortunadament sembla que els nous responsables polítics
del CIE i del Govern de les Illes Balears han sabut valorar la
feina feta i ara aposten per un creixement d'aquest programa de
tecnificació, ampliant-lo a noves modalitats esportives i
millorant les seves condicions. Ens satisfà l'interès que ha
mostrat la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern balear
per aquest projecte i la voluntat manifestada de tenir-hi una
major implicació.

En l'expressió d'aquesta voluntat el Grup Parlamentari
Popular presenta les següents 

Propostes d'acord

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera d'Esports
i Joventut del Govern de les Illes Balears a participar
directament en la consolidació i el creixement dels centres de
seguiment tècnic esportiu d'Eivissa amb l'aportació de recursos
econòmics i dels serveis i elements que té l'EBE per als
esportistes dels seus centres de tecnificació ubicats a Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a
colAlaborar econòmicament amb el CIE en la construcció, a les
instalAlacions esportives d'Es Raspallar d'Eivissa, d'un espai
d'entrenament que sigui d'ús prioritari per a tots els esportistes
que segueixen programes de tecnificació a l'illa d'Eivissa.

Palma, a 24 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Des de la passada legislatura que en aquesta cambra i des
del Govern de les Illes Balears es va fer molta feina i grans
esforços per tal d'arribar a un acord amb el Govern d'Espanya
en matèria de transport aeri. Fins i tot ara, ja fa més d'un any
que es va proposar en seu parlamentària demanar al president
Zapatero no tan sols l'efectivitat de la declaració de servei
públic, sinó la petició d'establir una tarifa reduïda de 27,5 euros
per al transport entre illes.

Al mateix temps, en aplicació del recentment reformat
Estatut d'Autonomia, es demana al Govern de l'Estat el
compliment de l'article 32.15, la cogestió aeroportuària dels
ports i aeroports d'interès general, per tal que l'Administració
autonòmica pugui participar en la gestió d'uns dels més
importants recursos turístics de les nostres Illes Balears.

Així mateix també es pretén acabar d'una vegada amb la
situació que pateixen les illes  menors a l'hivern a causa de la
manca de connexions aèries amb la península i amb les altres
illes.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que acordi la cogestió aeroportuària per als tres aeroports de les
Illes Balears abans que finalitzi la legislatura del Govern de
l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que abans de finalitzar la legislatura del Govern central s'aprovi
una declaració de servei públic de les illes menors amb la
península que garanteixi les freqüències, els horaris i els preus.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
per tal que instauri la tarifa de 27,5 euros finançada amb
doblers del descompte de residents, tal i com es va acordar a la
darrera comissió de seguiment, abans de finalitzar l'actual
legislatura estatal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar demanant a Clickair el manteniment dels
estàndards de qualitat d'Iberia a la línia amb Barcelona, i
rebutja l'actual situació del servei de baix cost.

Palma, a 16 de gener del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 86/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a

solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el Pla d'escoletes de primera
infància.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 294/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el Pla director de
cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 367/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre la planificació
dels viatges de la Direcció General de Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 130/08, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 213/08, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre la política del Govern de les Illes Balears pel
que fa al diàleg social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 212/08, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre el procediment per a la realització d'auditories
ambientals en els edificis públics del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 460/08, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la seva
presumpta incompatibilitat per tal d'exercir el càrrec de
consellera i portaveu del Govern de les Illes Balears.
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Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda de situar aquesta solAlicitud de compareixença al
davant de les iniciatives del mateix tipus que el Grup
Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

no de llei RGE núm. 2621/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 270/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular i, d'acord amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
d'aplicar el procediment d'urgència a la proposició no de llei
esmentada, relativa a composició del Consell d'Administració
de Patrimonio Nacional (BOPIB núm. 16, de 26 d'octubre del
2007), per la qual cosa aquesta es colAlocarà al davant de totes
les pendents d'aquest grup a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2019/07 a 2023/07
i 2320/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 134/08,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
RGE núm. 2019/07 a 2023/07, relatives a mesures per a la
sequera, a extracció de corall vermell, a tarifes elèctriques
especials agrícoles, a empresaris afectats per l'enfonsament del
vaixell Don Pedro i a afectats pel tall de subministrament
elèctric a l'illa de Mallorca, respectivament (BOPIB núm. 12,
de 28 de setembre del 2007); i 2320/07, relativa a preus de la
llet (BOPIB núm. 14, d'11 d'octubre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3319/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 269/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la InterpelAlació esmentada, relativa a política del Govern en
relació amb el diàleg social (BOPIB núm. 22, de 30 de
novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 4371/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 271/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la Proposició de llei esmentada, relativa a protecció de les
àrees de Cala Blanca (Andratx), Can Marçal Vell (Felanitx) i
l'oferta complementària del camp de golf Es Pujols (Santanyí)
(BOPIB núm. 25, de 21 de desembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per
a les preguntes RGE núm. 1657/07 a 1659/07, 2489/07,
2490/07 i 2622/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm.
450/08 i 453/08, presentats per la diputada Hble. Sra.
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
i, d'acord amb l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la
Cambra, ordena que s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió
següent de la Comissió d'Assumptes Institucionals les
preguntes esmentades, relatives a mesures de suport als consells
insulars en matèria d'immigració, a Consolat argentí a les Illes
Balears (I i II), a ajudes a la protectora menorquina de Córdoba
(Argentina), a trobada de cases i centres regionals i a suport del
Govern als projectes de cooperació (BOPIB núm. 9, 15 i 16, de
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7 de setembre, de 19 d'octubre i de 26 d'octubre del 2007,
respectivament).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les
preguntes RGE núm. 2153/07 a 2155/07, 2324/07 a 2326/07,
2803/07 a 2808/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm.
451/08 i 456/08, presentats pel diputat Hble. Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, i, d'acord
amb l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra,
ordena que s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió següent de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports les preguntes
esmentades, relatives a obres d'infraestructures educatives a
Menorca, a nova escola d'educació d'adults a Maó, a colAlecció
bibliogràfica Montobbio, a eixos del Pla estratègic d'actuacions
de la Conselleria d'Educació, a paper dels consells insulars en
la implantació del Pla estratègic d'actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura, a creació del servei d'arxius, museus i
biblioteques, a gestió dels museus, biblioteques i arxius, a
retorn del patrimoni arqueològic que actualment es troba fora
de les Illes Balears i a paper dels ajuntaments en relació amb el
Pla estratègic d'actuacions (BOPIB núm. 13, 14 i 18, de 5
d'octubre, d'11 d'octubre i de 2 de novembre del 2007,
respectivament).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per
a les preguntes RGE núm. 2461/07 a 2467/07, 2627/07 a
2636/07, 2510/07, 4252/07, 4253/07, 4255/07 a 4258/07 i
4261/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm.
452/08 i 459/08, presentats pel diputat Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, i, d'acord
amb l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra,
ordena que s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió següent de
la Comissió d'Assumptes Institucionals les preguntes
esmentades, relatives a incompliment de la llei (I i II), a accions
dutes a terme en relació amb el traspàs de justícia, a
nomenament del director general de justícia, a conclusions de
la reunió amb el Ministeri de Justícia, a dotació del traspàs de
les competències de justícia, a model d'administració de justícia

a les Balears, a darreres intervencions del Ministeri de Justícia
a Balears, a ajudes del Govern de les Illes Balears a
l'administració de justícia, a manca de mitjans professionals de
l'administració de justícia, a fuita de jutges i personal judicial
a les Balears, a creació d'un jutjat de primera instància i
instrucció a Formentera, a recursos per a l'Institut de Medicina
legal, a nova oficina judicial en el partit judicial de Palma de
Mallorca, a manca d'inversions als jutjats de pau, a presidència
de la comissió parlamentària d'Hisenda i Pressuposts, a
signatura electrònica (I i II), a desplegament jurídic del nou
estatut, a cessaments de delegats a Menorca, a Eivissa i a
Formentera i a personal de la Conselleria de Treball i Formació
i del SOIB a Menorca. (BOPIB núm. 15, 16 i 25, de 19
d'octubre, de 26 d'octubre i de 21 de desembre del 2007,
respectivament).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut i davant la
Comissió d'Assumptes Socials per a les preguntes RGE núm.
2708/07, 27909/07 i 2949/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 454/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'establert a l'article
160.2 del Reglament de la Cambra, ordena que s'incloguin a
l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió no permanent
de Salut les dues primeres preguntes esmentades, relatives a
nou centre de salut a Ciutadella i a ubicació del segon centre de
salut a Ciutadella (BOPIB núm. 16, de 26 d'octubre del 2007);
i a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió
d'Assumptes Socials la darrera pregunta esmentada, relativa a
discriminació dels menorquins en relació amb els viatges de
l'IMSERSO (BOPIB núm. 19, de 9 de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut per a les preguntes
RGE núm. 2802/07, 2809/07, 2950/07 i 2951/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm.
455/08, 457/08 i 458/08, presentats per les diputades Hbles.
Sres. Aina Maria Castillo i Ferrer, Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor i Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, i, d'acord amb l'establert a l'article 160.2 del
Reglament de la Cambra, ordena que s'incloguin a l'ordre del
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dia de la sessió següent de la Comissió no permanent de Salut
les preguntes esmentades, relatives a fidelitzar els professionals
sanitaris, a actuacions en relació amb la problemàtica de
l'alcohol, a control de drogues per part de la DGT i a centre de
salut de Vila (BOPIB núm. (BOPIB núm. 18 i 19, de 2 de
novembre i de 9 de novembre del 2007, respectivament).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
Admissió i resolució per part de la Presidència (per

delegació de la Mesa), de la solAlicitud d'ampliació de terminis
de presentació d'esmenes als projectes de llei RGE núm. 26/08
i 60/08. 

Aquesta presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l'acord adoptat per la Mesa del
Parlament en sessió de dia 9 de gener del 2008, pel qual hom
li delegava la potestat d'admetre a tràmit i atendre, si n'era el
cas, la solAlicitud d'ampliació del termini de presentació
d'esmenes als projectes de llei esmentats, de mesures urgents
per a un desenvolupament urbanístic sostenible a les Illes
Balears i de mesures urgents destinades a l'obtenció de sòl per
a habitatges de protecció pública, respectivament, publicats al
BOPIB 27, de 28 de gener d'enguany, resol l'admissió de
l'escrit RGE núm. 273/08, presentat pel Grup Parlamentari
Popular i, d'acord amb l'establert a l'article 93 del Reglament de
la Cambra, l'ampliació del termini de presentació d'esmenes a
ambdós projectes fins al proper dimarts dia 5 de febrer del
2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
Rectificació d'una errada tipogràfica en la transcripció del

títol del Projecte de llei RGE núm. 26/08, de mesures urgents
per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 487/08, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual solAlicita rectificació d'una errada tipogràfica
en la transcripció del títol del Projecte de llei RGE núm. 26/08
(BOPIB núm. 27, de 18 de gener d'enguany). En conseqüència,
per tot allà on figura "Projecte de llei de mesures urgents per a
un desenvolupament urbanístic sostenible a les Illes Balears",
hi ha de dir "Projecte de llei de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, mitjançant l'escrit RGE núm. 87/08 de dia 10
de gener del 2008, solAlicita el nomenament del Sr. Jesús
Barrasa Aceituno, com a personal eventual adscrit al servei
del grup esmentat.

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. Jesús Barrasa Aceituno com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, amb efectes econòmics i administratius des de dia 21
de gener del 2008.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
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A la seu del Parlament, a 17 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 27 (18 de gener del
2008).

- Pàg. 663. Nomenament de personal eventual. Apartat B). Punt
1.
On diu: Nomenar la Sra. Pilar Carbonero Sànchez (...), adscrit
al servei del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, ...

Hi ha de dir: Nomenar la Sra. Pilar Carbonero Sànchez (...),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, ...



BOPIB núm. 28 -  1 de febrer del 2008 723



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


