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1. PLE DEL PARLAMENT

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

1.4. COMPAREIXENCES

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears, davant el Ple del Parlament, sobre el nou
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
part del Govern central (RGE núm. 11234/09).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 28 de juliol de 2009, tengué lloc la
compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears, qui informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1028/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari del tramvia a Palma. (BOPIB núm.
69, de 30 de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Promesa del càrrec de diputat.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la sessió
extraordinària de dia 28 de juliol de 2009, l'Hble. Sr. Miquel
Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, procedí a la
promesa del càrrec de diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1029/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari en relació amb la connectivitat del
tren d'Artà amb l'estació de Manacor. (BOPIB núm. 69, de 30
de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1027/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari de prolongació del tren a Alcúdia.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener del 2009).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1030/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a continuïtat del tren d'Artà. (BOPIB núm. 69,
de 30 de gener del 2009).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1031/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a passos a nivell del tren d'Artà. (BOPIB núm.
69, de 30 de gener del 2009).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 1035/09 i 1036/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a transbords del projecte
de tren a Artà i a temps de recorregut del tren a Artà,
respectivament. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener del 2009).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 1032/09 i 1033/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a doble via al projecte de
tren a Artà i a sistema de seguretat del projecte de tren a Artà,
respectivament. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener del 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 1037/09 i 1038/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a passatgers del tren d'Artà
i a nombre de passatgers de la línia ferroviària de Mallorca,
respectivament. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener del 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1034/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de carreteres presentat pel Consell de
Mallorca. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener del 2009).

J)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del
2009, debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 3186/09 a
3188/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a relació de contractes
menors. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del
2009, debaté la pregunta RGE núm. 3179/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes menors. (BOPIB núm.
71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
N)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 6107/09 a 6112/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a ajudes per participar en
el món de l'art i la cultura, a desenvolupar polítiques culturals,
a suport de la creació artística, a canals d'intercanvi amb altres
realitats culturals, a suport a iniciatives creatives dels artistes de
les Illes Balears i a projectes d'arts plàstiques, respectivament.
(BOPIB núm. 77, de 27 de març del 2009).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

L)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del
2009, debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 3180/09 i
3181/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a relació de contractes
menors. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6684/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebuig al tren-tram per dins Manacor.
(BOPIB núm. 78, de 3 d'abril del 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

M)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del
2009, debaté la pregunta RGE núm. 3182/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes menors. (BOPIB núm.
71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
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Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 7110/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació d'un centre de referència europeu per
a la protecció de la milana. (BOPIB núm. 81, de 30 d'abril del
2009).
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2009, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Debat de l'escrit RGE núm. 8240/09, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 39/2009
específic sobre la despesa de farmàcia durant l'any 2006 en els
hospitals de titularitat pública i dependents del Servei de Salut
de les Illes Balears.

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 7009/09, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 34/2009 del
Compte General de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a
l'exercici 2006.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2009, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2009, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6685/09.

Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit RGE núm. 7010/09, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 35/2009 del
Compte General de l'Ajuntament de Maó corresponent a
l'exercici 2006.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2009, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Debat de l'escrit RGE núm. 7011/09, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 37/2009 sobre
contractació administrativa dels ajuntaments de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2006.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny del 2009, fou retirada
la proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport aeri (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre de 2009, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes
Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior.
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Els Hbles. Srs. Diputats i Diputades i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d'Economia, esmenes
al projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 29 de setembre d'enguany.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 31 de juliol de
2009, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
58. Acord pel qual s'aprova el Projecte de Llei de
reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de
l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició
de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en
el mercat interior.
A proposta de la consellera de Comerç, Indústria i Energia,
el Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de Llei de reforma de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les
Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del Projecte de Llei de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de
juny, abans esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 31 de juliol de 2009.
El secretari del Consell de Govern.
Vist i plau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI
11/2001, DE 15 DE JUNY, D’ORDENACIÓ DE
L’ACTIVITAT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
PER A LA TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA
2006/123/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL, DE 12 DE DESEMBRE DE 2006,
RELATIVA ALS SERVEIS EN EL MERCAT
INTERIOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’objectiu de la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, és avançar cap a un autèntic mercat
interior dels serveis, de manera que en aquest sector, que és el
majoritari de l’economia europea, tant les empreses com els
consumidors puguin aprofitar plenament les seves oportunitats
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mitjançant el desenvolupament d’un mercat interior dels serveis
vertaderament integrat.
La Directiva de serveis constitueix una passa endavant per
garantir que tant els prestadors com els destinataris dels serveis
es beneficiïn de les llibertats fonamentals que consagren els
articles 43 i 49 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea:
la llibertat d’establiment i la llibertat de prestació de serveis.
Per això, la Directiva pretén la simplificació administrativa,
l’eliminació dels obstacles en les activitats de serveis i la
promoció, per una banda, de la confiança recíproca entre els
estats membres de la Unió Europea i, per l’altra, la confiança
dels prestadors i dels consumidors en el mercat interior.
L’article 44 de la Directiva fixa un termini, que acaba el 28 de
desembre de 2009, perquè els estats membres la transposin.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en l’article
30.42, preceptua de la manera següent que la comunitat
autònoma té la competència exclusiva en aquesta matèria:
“Comerç interior, sense perjudici del que disposen els
articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució. Ordenació de l’activitat
comercial. Regulació dels calendaris i horaris comercials
amb respecte al principi d’unitat de mercat. Modalitats de
venda, sense perjudici de la legislació mercantil. Defensa de
la competència en l’àmbit autonòmic, sense perjudici de la
legislació estatal i europea. Condicions per exercir l’activitat
comercial i l’establiment de les normes de qualitat en
matèria de comerç. Promoció de la competència en l’àmbit
autonòmic, sense perjudici de la legislació estatal i europea,
i establiment i regulació dels òrgans de defensa de la
competència de la comunitat autònoma”.
Així mateix, l’article 109 de l’Estatut preceptua que és
competència de la comunitat autònoma el desplegament i
l’execució del dret comunitari d’acord amb les seves
competències.
El Consell d’Estat, en el seu dictamen de dia 25 de juny del
2009, redactat com a conseqüència de l’avantprojecte de llei de
reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, proclama, entre d’altres alAlegats, el següent:
“La Directiva de Servicios pretende alcanzar un
auténtico mercado interior de servicios en la Unión Europea
a través de la eliminación de las barreras legales y
administrativas que actualmente limitan el desarrollo de
actividades de servicios entre Estados miembros. Con esta
finalidad, se suprimen con carácter general los requisitos
que obstaculizan las libertades comunitarias, si bien se
reconoce a los Estados miembros la posibilidad de
establecer, excepcional y justificadamente, regímenes de
autorización o requisitos no discriminatorios,
proporcionados y basados en una razón imperiosa de interés
general (definidos en el art. 4.8 de la Directiva de Servicios).
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Tal y como se señalaba en el dictamen 99/2009, de 18 de
marzo, relativo al anteproyecto de Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio –y se reiteraba
luego en el dictamen 779/2009, de 21 de mayo, en relación
con el anteproyecto de Ley de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley …/…., sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio-, la
Directiva incluye una serie de principios y medidas que se
dirigen a alcanzar los siguientes objetivos:
- Facilitar la libertad de establecimiento y la libre
prestación de servicios en la Unión Europea, con previsión
de un ámbito de aplicación amplia, en el que, con carácter
general y sin perjuicio de la existencia de ciertos sectores
excluidos y del reconocimiento de la especificidad de
determinadas actividades, se incluyen todos los servicios
prestados a cambio de una remuneración.
Simplificar trámites y agilizar los procedimientos,
impulsando una ventanilla única para la tramitación
electrónica.
- Fomentar la calidad de los servicios. Entre los medios
previstos en la norma comunitaria para lograr este objetivo,
cabe estacar la certificación voluntaria de las actividades o
la elaboración de cartas de calidad, así como la aprobación
de códigos de conducta europeos.
- Reforzar los derechos de los destinatarios de los
servicios en su calidad de usuarios de dichos servicios,
formalizando el derecho de los destinatarios a utilizar los
servicios de otros Estados miembros y a obtener
información sobre las normas aplicables a ellos,
independientemente de su lugar de establecimiento y de los
servicios ofrecidos por un prestador de servicios.
- Establecer una cooperación administrativa efectiva
entre los Estados miembros, a fin de garantizar un control
eficaz de las actividades de servicios en la Unión Europea y,
al mismo tiempo, evitar una multiplicación de los controles.
Se crea un mecanismo de alerta entre Estados miembros y
se prevé la instauración de un sistema electrónico de
intercambio de información entre Estados miembros. […]”
El projecte de llei de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista, actualment en
tramitació a les Corts Generals, disposa la nova redacció de
l’article 6 de la manera següent:
“Artículo 6
Instalación de establecimientos comerciales.
1. Con carácter general, la instalación de establecimientos
no estará sujeta a régimen de autorización comercial.
No obstante lo anterior, la instalación de
establecimientos comerciales podrá quedar sometida a una
autorización que se concederá por tiempo indefinido cuando,
una vez aplicados al juicio de proporcionalidad, según lo
establecido en el artículo 5.1.c) de la Ley …/… sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y el
principio de no discriminación, de manera clara e
inequívoca concurran razones imperiosas de interés general
relacionadas con la distribución comercial, de acuerdo con
lo que se establece en el siguiente apartado y así se motive
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen.
En ningún caso constituyen razones imperiosas de
interés general válidas para la imposición de un régimen de
autorización las razones de índole económica, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
2. Los requisitos que se establezcan para la instalación de
establecimientos atenderán conjuntamente a criterios

basados en razones imperiosas de interés general
relacionadas con la distribución comercial, como la
protección del medioambiente y del entorno urbano, la
ordenación del territorio y la conservación del patrimonio
histórico y artístico.
En todo caso los requisitos, y en su caso los criterios de
concesión de la autorización, deberán ser proporcionados,
no discriminatorios, claros e inequívocos, objetivos, hechos
públicos con antelación, predecibles, transparentes y
accesibles.
3. En ningún caso, podrán establecerse requisitos de
naturaleza económica, entre otros, aquellos que supediten la
concesión de la autorización a la prueba de la existencia de
una necesidad económica o de una demanda en el mercado,
a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales,
de la actividad o a que se haga una apreciación de si la
actividad se ajusta a los objetivos de programación
económica establecidos por la autoridad competente.
Adicionalmente, la instalación de establecimientos
deberá respetar lo establecido en los artículos 10 y 11 de la
Ley …/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio.
4. En todo caso corresponde a las Comunidades Autónomas
y a las Ciudades de Ceuta y Melilla regular el procedimiento
de autorización para la instalación de establecimientos a que
se refiere el apartado dos de este artículo, y determinar la
autoridad autonómica o local competente para resolver las
solicitudes de autorización. Dicho procedimiento integrará
todos los trámites administrativos necesarios para la
instalación de establecimientos comerciales. Sin perjuicio de
la regulación que al respecto aprueben las Comunidades
Autónomas, las solicitudes presentadas deberán resolverse
en un plazo máximo de seis meses, y como efecto de la falta
de resolución expresa, se establecerá el silencio positivo con
excepción de los supuestos que recoge el artículo 6 de la
Ley …/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio. No se podrá supeditar el otorgamiento de la
autorización a la intervención directa o indirecta de los
competidores en el procedimiento de otorgamiento de las
autorizaciones, incluso en órganos consultivos, sin perjuicio
de los cauces que se establezcan para la consulta al público
en general. Las autorizaciones son libremente transmisibles
por su titular. No obstante, la transmisión deberá ser
comunicada a la administración concedente a los solos
efectos de su conocimiento.”
Així mateix, cal recordar que la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i la del Tribunal Suprem, de manera reiterada i
constant, han proclamat la possibilitat que els poders públics
puguin delimitar el principi constitucional de llibertat
d’empresa, article 38 de la Constitució, per raons derivades de
la seva funció social.
La doctrina general s’expressa, sintèticament, en aquest
alAlegat: “La libertad de empresa, en definitiva, no ampara entre
sus contenidos –ni en nuestro ordenamiento ni en otros
semejantes- un derecho incondicionado a la libre instalación de
cualesquiera establecimientos comerciales en cualquier espacio
y sin sometimiento alguno al cumplimiento de requisitos y
condiciones, haciendo caso omiso de las distintas normativas estatales, autonómicas, locales- que disciplinan múltiples
aspectos de relevancia económica como, entre otros, el
comercio interior y la ordenación del territorio. Esta queja, por
lo demás, ya ha recibido una detallada motivación de rechazo
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por parte de este Tribunal en la antes citada STC 225/1993 en
relación con una ley análoga valenciana.” (STS 227/1993, FJ 4).

les principals amenaces per al model comercial actualment
vigent a les Illes Balears, el qual es basa en el comerç urbà
de proximitat. El comerç tradicional es veu obligat a
millorar la seva competitivitat per afrontar la nova situació,
agreujada per l’expansió de les TIC per a la distribució.”

II
Quant a la transposició de la Directiva, i a partir d’algunes
de les dades sobre l’activitat comercial a les Illes Balears que ha
recordat el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en el
seu dictamen núm. 17/2009, de dia 28 de juliol, de la manera
següent:
“L’activitat comercial a les Illes Balears, d’acord amb la
informació que es posa de manifest a la Memòria del CES
sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2007: aquesta
activitat constitueix, en termes d’aportació al PIB, el quart
sector en importància, darrere l’hoteleria, el sector
immobiliari i la construcció. D’altra banda, les dades
corresponents a aquest any indiquen que l’any 2007 hi ha al
voltant de 20.000 empreses dedicades al comerç a les Illes
Balears, tot i que el pes d’aquesta activitat ha anat
disminuint des de 2003. D’aquestes empreses,
aproximadament dos terços es dediquen al comerç al detall
i la resta, al comerç a l’engròs i a la venda, manteniment i
reparació de vehicles. Pel que fa al nombre d’assalariats,
l’any de referència es registren un 45,28% d’empreses sense
assalariats i un 45,14% amb 1 a 5 assalariats. I, finalment,
pel que fa a la superfície mitjana dels establiments de
comerç, tenen una superfície mitjana de 118m2 en el cas
dels establiments de comerç al detall i de 190 m2 en el cas
dels establiments de comerç mixt (com grans magatzems,
hipermercats, mercat i comerç ambulant).
Pel que fa a les dades corresponents a la Memòria de
2008 (actualment en fase d’elaboració), l’any 2008 hi havia
a les Illes Balears 19.800 empreses del sector del comerç, és
a dir, el 21,21% del total d’empreses, disminuint més de mig
punt respecte del 2007. Un 67,45% d’aquestes empreses es
dedicaven al comerç al detall, un 23% al comerç a l’engròs
i un 9,55% a la venda, manteniment i reparació de vehicles.
On s’ha produït la disminució percentual respecte a l’any
2007, és precisament en les empreses que es dediquen al
comerç al detall.
Si ens fixam en l’evolució conjuntural del sector, podem
comprovar com, a les Illes Balears, les vendes del comerç al
detall varen decréixer durant el 2008 un 1,32%, a un ritme
lleugerament superior al del conjunt de l’Estat espanyol
(1,03%). L’ocupació en el comerç al detall va disminuir al
llarg de l’any un 3,41%, cinc dècimes per sobre del nivell de
l’Estat espanyol, on l’ocupació va disminuir el 2,91%.
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears també
considera oportú recordar el dictamen sobre la transposició
de la Directiva relativa als serveis del mercat interior a la
normativa comercial de les Illes Balears, que el passat 11 de
febrer de 2009 van firmar el Govern de les Illes Balears i els
interlocutors socials més representatius de la comunitat
autònoma, en el marc del Pacte per la Competitivitat,
l’Ocupació i la Cohesió Social, l’Acord en matèria de
comerç. En aquest acord ja es posava de manifest la
preocupació per la translació de la Directiva Europea a
l’activitat comercial illenca. És prou ilAlustratiu que a
l’esmentat acord es digui: “No podem perdre de vista la
repercussió de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis
en el mercat interior, amb la modificació obligada de la
normativa, entre d’altres, de comerç, molt especialment de
la Llei autonòmica 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears. Aquest fet és una de
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Una vegada realitzada la identificació i l’avaluació de la
normativa autonòmica en vigor obliga a modificar, pel que fa al
sector comercial, la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears en els aspectes següents:
1. La prohibició expressa d’implantar establiments comercials
en sòl que no tengui el caràcter i la condició d’urbà
consolidat, amb les excepcions que estableix la legislació
urbanística general.
2. La modificació del Consell Assessor de Comerç de les Illes
Balears.
3. La definició dels establiments comercials, individuals o
colAlectius.
4. El concepte de gran establiment comercial, tot i recordant
que es respecta el principi general d’instalAlació
d’establiments comercials i s’estableix una definició que és
comuna i pròpia per als 53 municipis de l’illa de Mallorca;
per als 8 municipis de l’illa de Menorca i per als 5 municipis
de l’illa d’Eivissa s’estableix un concepte únic, i es defineix
particularment un concepte específic per al municipi de
Formentera, atesa la seva extrema fragilitat. Tot això des del
punt de vista de les raons imperioses d’interès general,
fixades per la Directiva de serveis, en particular la protecció
del medi ambient i l’entorn urbà, així com la conservació del
patrimoni històric i artístic.
Respecte d’aquesta qüestió, el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, en el dictamen 17/2009, de 28 de juliol,
proclama:
“En relació amb la modificació de l’article 13 de la Llei
11/2001, prevista en l’article 5 de l’avantprojecte, i que
tracta el concepte de gran establiment comercial, aquest
CES valora positivament que la determinació de la
superfície indicada en termes generals (700 m2 a Mallorca,
400 m2 a Menorca i Eivissa i 200 m2 a Formentera) com a
màxim per a condicionar la determinació d’un establiment
com a gran establiment comercial –la qual cosa comporta la
submissió a un règim específic per a l’obtenció de la
corresponent llicència- sigui el producte d’un consens”.
•

El règim jurídic de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial sols és d’aplicació per als grans
establiments comercials i té un caràcter inicial d’autorització
simple, atès que si els consells insulars així ho disposen
aquesta autorització serà operativa quan aprovin els
corresponents instruments d’ordenació territorial de
determinats equipaments comercials.
En tot cas, és evident que els criteris d’aplicació per a
l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial acompleixen fefaentment les característiques de
l’article 10.2 de la Directiva de serveis, i així:
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a) No ésser discriminatoris.
b) Estar justificats per una raó imperiosa d’interès general;
c) Ser proporcionats a aquest objectiu d’interès general;
d) Ser clars i inequívocs;
e) Ser objectius;
f) Ser fets públics amb antelació;
g) Ser transparents i accessibles.
La presentació i els requisits de la solAlicitud de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial.
La tramitació de la solAlicitud de la llicència autonòmica de
gran establiment comercial. S’ha fet un gran esforç en
regular el caràcter reglat de la intervenció administrativa en
els supòsits que sigui d’aplicació.
La caducitat i la revocació de la llicència autonòmica de
gran establiment comercial.
L’aplicació a les Illes Balears de la Llei 1/2004, de 21 de
desembre, d’horaris comercials.
L’adaptació del Registre General de Comerç de les Illes
Balears.
La regulació de l’ordenació territorial de determinats
equipaments comercials.
Els objectius de l’ordenació territorial de determinats
equipaments comercials.
L’ordenació urbanística dels usos comercials.
La disminució substancial de la taxa per a la prestació de
l’activitat administrativa de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial.
La simplificació administrativa en matèria de comerç.
La vinculació de l’activitat comercial amb el planejament de
desenvolupament urbanístic municipal.
El règim dels actes ferms, dels expedients sancionadors en
tràmit i de les solAlicituds de llicències de gran establiment
comercial en tràmit.
La modificació normativa per a la creació del Servei de
Defensa de la Competència de les Illes Balears.
La derogació expressa de la Llei 8/2005, de 21 de juny, de
mesures transitòries per a l’atorgament de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial.

Finalment, aquesta llei recull en l’annex el contingut del
certificat de l’ajuntament, que s’ha d’adjuntar a la petició de la
llicència autonòmica de gran establiment comercial i que és
vinculant per a la Comissió Interadministrativa de grans
establiments comercials de les Illes Balears quan sigui obstatiu.
Amb aquesta interrelació s’estableix una vinculació concreta i
efectiva de les normes de l’ajuntament respectiu amb el
procediment d’atorgament de les llicències autonòmiques de
gran establiment comercial.
Amb aquesta llei, tramitada després d’una àmplia
participació dels agents econòmics i socials, de la representació
dels 67 municipis de les Illes Balears, dels consells insulars, i
una vegada assolit un ampli consens en la seva redacció, amb
l’informe favorable del Consell Assessor de Comerç de les Illes
Balears i amb la intervenció de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient es
pretén aconseguir un equilibri entre l’existència d’un camp
d’actuació per als prestadors i per als destinataris dels serveis
del sector comercial de les Illes Balears, amb la finalitat
d’aconseguir nuclis urbans que corresponguin als objectius de
potenciar l’atractiu dels espais comercials, de dotar
d’equipament de proximitat als consumidors i d’evitar
sobrecàrregues en l’ús de determinades infraestructures i espais
públics.

Article 1
D’addició
S’afegeix el punt 6 a l’article 7 de la Llei 11/2001, amb la
redacció següent:
“6. Es prohibeix expressament la implantació d’establiments
comercials en sòl que no tengui el caràcter i la condició
d’urbà consolidat, definit en la legislació urbanística vigent,
excepte quan es tracti d’establiments o activitats directament
vinculats a explotacions agràries, ramaderes o forestals que
s’hagin d’ubicar necessàriament en el medi rural i en els
casos que estableix la legislació urbanística general.”
Article 2
De supressió
Se suprimeix l’apartat c) del punt 2 de l’article 11 de la Llei
11/2001, el qual queda sense contingut.
Article 3
De modificació
Es modifica el punt 3 de l’article 11 de la Llei 11/2001, el
qual queda redactat de la manera següent:
“3. Mitjançant una ordre del titular o de la titular de la
conselleria competent en matèria de comerç del Govern de
les Illes Balears, s’ha d’establir el règim de funcionament,
l’organització i la composició del Consell Assessor de
Comerç de les Illes Balears, el qual ha de tenir la
representació dels agents econòmics i socials, així com dels
consumidors i de les administracions territorials de les Illes
Balears.”
Article 4
De modificació
Es modifica el punt 2 de l’article 12 de la Llei 11/2001, el
qual queda redactat de la manera següent:
“2. Els establiments comercials poden tenir caràcter
individual o colAlectiu. Es consideren establiments de
caràcter colAlectiu els conformats per un conjunt
d’establiments comercials individuals integrats en un edifici
o complex d’edificis, en els quals s’exerceixin les activitats
respectives de forma empresarialment independent, sempre
que comparteixin la utilització d’algun dels elements
següents:
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a) L’existència d’un vial o espai lliure, preexistent o no,
públic o privat, l’objectiu principal del qual sigui assegurar
la circulació interna entre els distints establiments
comercials, per a ús exclusiu dels clients i del personal dels
establiments.
b) L’existència d’una àrea o àrees d’estacionament
comunes o contigües als diferents establiments que no
prohibeixin la circulació de vianants entre aquestes.
c) Estar units per una estructura jurídica comuna,
controlada directament o indirectament almenys per un
associat o que disposin d’una direcció, de dret o de fet,
comuna.
d) L’existència d’un perímetre comú delimitat”.
Article 5
De modificació
Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 13
Concepte de gran establiment comercial
1. A les Illes Balears tenen la consideració de gran
establiment comercial els establiments a l’engròs o al detall
que tenguin una superfície útil per a l’exposició i la venda
superior a 700 m2 a l’illa de Mallorca; a 400 m2 a les illes
de Menorca i d’Eivissa, i a 200 m2 a l’illa de Formentera.
2. Els mercats municipals i els mercats ambulants no tenen
la consideració de gran establiment comercial, per la qual
cosa només es requereix la llicència autonòmica de gran
establiment comercial per a l’obertura, l’ampliació i el
trasllat dels establiments individuals situats dins els mercats
municipals si tenen una superfície útil per a l’exposició i la
venda que superi els límits que fixa el punt anterior.
3. Quan l’objecte de l’establiment sigui l’exposició i la
venda de forma exclusiva d’automòbils i vehicles de motor,
de maquinària, d’equip industrial, d’embarcacions,
d’aeronaus, de mobles de tot tipus, de material de
construcció i d’elements propis de cuina i bany, tenen la
consideració de gran establiment comercial els establiments
a l’engròs o al detall que tenguin una superfície útil per a
l’exposició i la venda superior a 2.000 m2 a l’illa de
Mallorca; a 1.500 m2 a les illes de Menorca i d’Eivissa, i a
400 m2 a l’illa de Formentera.”
Article 6
De modificació
Es modifica l’article 14 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 14
Comparabilitat internacional de les estadístiques
Amb la finalitat de garantir la comparabilitat de la
informació de les empreses corresponents al sector
comercial, els poders públics de les Illes Balears han
d’utilitzar sempre la Classificació europea d’activitats
econòmiques vigent.”
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Article 7
De modificació
Es modifica l’article 15 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 15
Règim jurídic de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial
1. La implantació, l’ampliació de l’activitat o el trasllat de
les instalAlacions destinades a establiments del tipus gran
establiment comercial requereix expressament la llicència
autonòmica, amb caràcter previ a la solAlicitud del permís
municipal d’instalAlació de l’activitat corresponent.
2. Són nuls de ple dret els permisos municipals d’instalAlació
i les llicències d’edificació i ús de sòl per a la nova ubicació,
ampliació o trasllat de les activitats destinades a
establiments del tipus gran establiment comercial que
s’atorguin sense la llicència autonòmica prèvia o en contra
de les seves determinacions.
3. En cas de grans establiments comercials individuals,
l’empresa que hagi d’explotar l’activitat comercial concreta
ha d’obtenir la llicència autonòmica abans de la petició del
permís municipal d’instalAlació.
4. En cas d’establiments comercials de caràcter colAlectiu
que tenguin la consideració de gran establiment comercial
segons el que disposa l’article 13 d’aquesta llei, el promotor
ha d’obtenir la llicència autonòmica abans de la petició del
permís municipal d’instalAlació.
5. El titular o la titular de la conselleria competent en
matèria de comerç del Govern de les Illes Balears ha de
resoldre motivadament l’atorgament o la denegació de la
llicència autonòmica de gran establiment comercial, en
aplicació dels criteris que estableix l’article 17 d’aquesta
llei.
6. Als efectes d’aplicar la normativa reguladora del
procediment administratiu, el termini per notificar la
resolució és de sis mesos i, una vegada transcorregut aquest
termini, s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu
positiu la llicència autonòmica de gran establiment
comercial. En tot cas, es pot fer ús una sola vegada de la
suspensió del termini màxim legal per notificar la resolució
del procediment quan la complexitat de l’assumpte ho
justifiqui.
7. En el procediment de concessió de les llicències
autonòmiques de gran establiment comercial es pot
solAlicitar un informe de l’òrgan que tengui assignat el
control i la garantia de la defensa de la competència.
L’execució d’aquest tràmit suspèn el termini màxim legal
per resoldre i notificar la resolució.
8. El procediment de resolució sobre la llicència autonòmica
d’implantació, ampliació o trasllat de gran establiment
comercial dóna lloc al pagament d’una taxa per aquest
concepte, de conformitat amb la normativa reguladora.”
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Article 8
De modificació
Es modifica l’article 16 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 16
Presentació i requisits de la solAlicitud de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial
Correspon a les persones físiques o jurídiques titulars de
l’activitat comercial presentar la solAlicitud de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial en els casos que
estableix l’article 13 d’aquesta llei.
També estan obligats a solAlicitar la llicència autonòmica
de gran establiment comercial les empreses promotores de
projectes de grans establiments comercials colAlectius, així
com els titulars d’una activitat comercial d’un gran
establiment comercial individual situat dins un establiment
colAlectiu. La solAlicitud, que es pot fer utilitzant mitjans
electrònics, de manera presencial i per qualssevol de les
formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, s’ha
de dirigir a la conselleria competent en matèria de comerç
del Govern de les Illes Balears acompanyada de la següent
documentació:
a) Documentació identificativa del solAlicitant:
1. Inscripció de la societat, si n’és el cas, en el registre
mercantil corresponent, amb la indicació del codi
d’identificació fiscal (CIF) i de la Classificació nacional
d’activitats econòmiques (CNAE 2009).
2. Domicili social de l’empresa, amb la indicació del
telèfon, el fax i l’adreça electrònica.
3. Acreditació de la representació legal del peticionari.
b) Documentació relativa al projecte:
1. Memòria descriptiva del projecte, signada per un tècnic
o tècnica competent, amb la indicació del coordinador o
coordinadora, si n’és el cas, amb visat colAlegial, i una
explicació orientativa sobre l’establiment i totes les seves
característiques, en particular, la ubicació, la superfície i la
distribució de l’oferta comercial per plantes o per tipus
d’establiment.
2. Aplicació del procediment del certificat energètic de
l’establiment projectat. La qualificació energètica obtinguda
ha de ser com a mínim B per als edificis als quals sigui
d’aplicació el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual
s’aprova el procediment bàsic per al certificat energètic
d’edificis de nova construcció.
Per a la resta d’edificis, quan tenguin normativa
reguladora que els sigui d’aplicació, la qualificació
energètica obtinguda ha de ser com a mínim C.
3. Plànols generals, signats per un tècnic o tècnica
competent, amb visat colAlegial, a escala i acotats, de la
ubicació, els accessos i els aparcaments; de les plantes, els
alçats i les seccions, i de la distribució orientativa de
l’oferta, en els quals s’ha d’especificar la superfície de cada
un dels locals.

4. Acreditació de la disponibilitat de l’immoble o terreny on
es pretengui ubicar l’establiment projectat. Aquesta
acreditació pot ser de la titularitat de l’immoble, a través del
document de compravenda, de permuta, d’acceptació
d’herència o negoci jurídic similar, o a través de la
disponibilitat de l’immoble, mitjançant un document
d’usdefruit, d’arrendament, de cessió d’ús o negoci jurídic
similar.
5. Inclusió de les mesures previstes per incrementar la
qualitat de l’ocupació, amb una rellevància especial a la
tipologia de la contractació laboral, i acreditació del
compromís d’incorporació al mercat laboral de colAlectius de
difícil inserció, com són les dones, els joves, els desocupats
de llarga durada i, en general, els colAlectius més
vulnerables.
6. En cas d’ampliacions i trasllats, és necessari aportar els
plànols corresponents a l’establiment existent i al nou
projecte.
c) Documentació administrativa:
1. Acreditació, mitjançant un certificat de l’ajuntament, de
l’adequació de l’establiment projectat a les normes que
estableixi l’instrument municipal sobre planejament general,
als seus instruments de desplegament i de gestió urbanística,
i a la resta de normes de competència municipal. Aquest
certificat s’ha de notificar al peticionari en el termini màxim
d’un mes i, en cas de no emetre’l en aquest termini, són
directament responsables de complir l’obligació legal de
lliurar-lo els funcionaris municipals que tenguin a càrrec seu
el despatx d’aquest assumpte, així com l’autoritat municipal
encarregada de la instrucció i de l’atorgament d’aquest
certificat. Així mateix el promotor, passat aquest termini
sense rebre resposta, podrà instar al consell insular
respectiu, Departament d’Urbanisme, el lliurament de la
corresponent certificació, sense perjudici que s’incoï el
procediment administratiu, civil o penal que correspongui
per l’incompliment municipal de respondre la petició.
2. Justificant del pagament de la taxa corresponent segons la
normativa d’aplicació.”
Article 9
De modificació
Es modifica l’article 17 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 17
Tramitació de la solAlicitud de la llicència autonòmica de
gran establiment comercial
1. Un cop rebuda la solAlicitud, juntament amb tota la
documentació preceptiva, la conselleria competent en
matèria de comerç del Govern de les Illes Balears ha de
cursar la solAlicitud al més aviat possible i, prèviament, ha de
complir, dins els deu dies següents a la presentació en el
registre, el que estableix la normativa reguladora del
procediment administratiu.
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2. Es pot solAlicitar un informe a l’òrgan al qual correspon el
control i la garantia de la defensa de la competència.
Transcorregut un mes des de la solAlicitud sense que s’hagi
obtingut cap resposta, poden prosseguir les actuacions,
d’acord amb el que estableix la normativa reguladora del
procediment administratiu.
3. Es crea la Comissió Interadministrativa de grans
establiments comercials de les Illes Balears, adscrita a la
conselleria competent en matèria de comerç del Govern de
les Illes Balears.
a) Les funcions d’aquesta comissió són emetre la
proposta de resolució de les peticions de la llicència
autonòmica de gran establiment comercial i avaluar els
informes i les consultes que li solAliciti qualsevol
administració pública de les Illes Balears.
b) La Comissió Interadministrativa de grans establiments
comercials de les Illes Balears té la composició següent:
President o presidenta: el titular o la titular de la
Direcció General de Comerç del Govern de les Illes Balears.
Vocals:
- Un o una representant de l’ajuntament del municipi
corresponent a la petició de la llicència.
- Un o una representant del consell insular respectiu.
- Un o una representant de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia.
- Un o una representant de la Conselleria de Salut i Consum.
- Un o una representant de la Conselleria de Medi Ambient.
- Un o una representant de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació Territorial.
- Un o una representant de la Conselleria de Treball i
Formació.
Secretari o secretària: un funcionari o una funcionària de
la Direcció General de Comerç del Govern de les Illes
Balears, designat pel president o la presidenta de la
Comissió, que actua amb veu i sense vot.
c) Mitjançant una ordre del titular o de la titular de la
conselleria competent en matèria de comerç del Govern de
les Illes Balears, s’ha d’establir el règim de funcionament i
organització de la Comissió Interadministrativa de grans
establiments comercials de les Illes Balears, ordre que, en
tot cas, ha de regular la disponibilitat d’una assistència
tècnica suficient per poder redactar els informes pertinents,
amb una possible intervenció d’especialistes qualificats, si
n’és el cas.
4. La proposta de resolució de la Comissió
Interadministrativa de grans establiments comercials de les
Illes Balears s’ha de formular, motivadament, de
conformitat amb els criteris següents:
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a) L’establiment només es pot ubicar en sòl urbà
consolidat, definit en la legislació urbanística vigent, per tal
de garantir la sostenibilitat del model urbà.
b) La plena concordança de l’establiment projectat a les
normes que estableixi l’instrument municipal de
planejament general, als seus instruments de desplegament
i de gestió urbanística, i a la resta de normes de competència
municipal, concordança que s’ha d’acreditar mitjançant el
corresponent certificat de l’ajuntament.
Aquest certificat és vinculant per a la Comissió
Interadministrativa de grans establiments comercials de les
Illes Balears quan sigui obstatiu. El contingut i l’estructura
del certificat de l’ajuntament s’ha de redactar de conformitat
amb l’annex d’aquesta llei.
c) L’estudi pertinent, redactat per un tècnic o tècnica
competent, amb visat colAlegial, sobre el moviment de
persones i vehicles que pugui generar l’establiment
projectat. S’ha de valorar especialment:
c.1) La incidència a la xarxa viària i a la resta
d’infraestructures públiques, així com l’existència de
mitjans de transport colAlectiu suficients per satisfer els
fluxos previsibles de públic i per desincentivar l’ús de
vehicles particulars.
c.2) L’acreditació, si n’és el cas, de les tecnologies
aplicables, de conformitat amb la normativa sectorial
reguladora, per aconseguir una reducció de la contaminació
acústica; de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; del
consum energètic, i de la generació i tractament de residus
associats a l’activitat que es pretén dur a terme.
c.3) La dotació d’almenys una plaça d’aparcament per
cada 35 m2 de superfície útil per a l’exposició i la venda.
Així mateix, s’ha de preveure la reserva de places per a
persones discapacitades en els termes que estableix la
normativa vigent.
c.4.) Quan es tracti d’un gran establiment comercial amb
una superfície útil per a l’exposició i la venda superior a
2.500 m2, també s’ha d’acreditar la dotació, dins l’espai per
a ús exclusiu de l’establiment, d’una zona específica per a la
càrrega i descàrrega, ponderada amb la superfície
d’exposició i venda de l’establiment, així com amb les
característiques de l’activitat de l’establiment respecte de la
reposició de les mercaderies. En cap cas, aquesta zona no
pot interferir en la circulació general ni en la dels vehicles
dels clients.
5. El titular o la titular de la conselleria competent en
matèria de comerç del Govern de les Illes Balears, a partir
de la proposta de resolució de la Comissió
Interadministrativa de grans establiments comercials de les
Illes Balears, ha de dictar la resolució pertinent i l’ha de
notificar a la persona interessada, en compliment de la
normativa reguladora del procediment administratiu.
6. En aplicació del principi constitucional de seguretat
jurídica, la possible disconformitat amb el dret a obtenir la
llicència autonòmica de gran establiment comercial per
silenci administratiu requereix, en tot cas, la tramitació d’un
procediment de revisió d’ofici, amb les conseqüències
jurídiques que hi siguin d’aplicació.
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7. En cas d’inactivitat administrativa, la persona interessada
pot instar la devolució de la taxa mitjançant el procediment
d’aplicació pels ingressos indeguts.

Article 11
De supressió i d’addició
1. De supressió

8. Si s’interposa un recurs administratiu contra la resolució
que atorgui o denegui una llicència de gran establiment
comercial, la Comissió Interadministrativa de grans
establiments comercials de les Illes Balears ha de ser
escoltada abans que el titular o la titular de la conselleria
competent en matèria de comerç del Govern de les Illes
Balears resolgui el recurs.”

Se suprimeix la frase següent de l’apartat b) del punt 1 de
l’article 21 de la Llei 11/2001:
“En tot cas, els grans establiments comercials només
podran obrir els diumenges i festius fins a les 16.00 hores.”
2. D’addició

Article 10
D’addició
S’afegeix l’article 17 bis a la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 17 bis
Caducitat i revocació de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial
1. Caducitat:
a) La llicència autonòmica de gran establiment comercial
té vigència indefinida. Això no obstant, aquesta llicència
s’ha de declarar caducada, una vegada tramitat prèviament
el procediment corresponent, amb audiència a la persona
interessada, en els supòsits següents:
1. Per haver transcorregut el termini de quatre mesos, a
comptar des de la notificació de la llicència autonòmica
de gran establiment comercial, sense que s’hagi
solAlicitat a l’ajuntament respectiu el permís
d’instalAlació.
2. Per haver-se incomplert el termini que fixi la llicència
municipal d’edificació i ús del sòl per a l’inici de les
obres.
b) De conformitat amb la normativa reguladora del
procediment administratiu, es pot concedir una ampliació
dels terminis establerts quan ho aconsellin les
circumstàncies.
2. Revocació:
Es pot revocar la llicència autonòmica de gran
establiment comercial, una vegada tramitat prèviament el
procediment corresponent, amb audiència a la persona
interessada, sense que això impliqui cap indemnització, en
els supòsits següents:
a) Per haver-se incomplert les determinacions que
estableixi la llicència autonòmica de gran establiment
comercial.
b) Per haver-se denegat o per haver caducat el permís
d’instalAlació, la llicència d’edificació i ús del sòl o la
llicència d’obertura i funcionament.”

S’afegeix el punt 3 a l’article 21 de la Llei 11/2001, amb la
redacció següent:
“3. En tot cas, en aplicació de la Llei estatal 1/2004, de 21
de desembre, d’horaris comercials, els establiments amb una
superfície útil d’exposició i venda inferior a 150 m2,
exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució
que no tenguin la consideració de petita i mitjana empresa
segons la legislació vigent o que operin sota el mateix nom
comercial dels grups o empreses esmentats, tenen plena
llibertat per determinar els dies i les hores d’obertura al
públic.”
Article 12
De supressió
Se suprimeix la frase següent del punt 1 de l’article 22 de la
Llei 11/2001:
“Aquesta exclusió no afectarà les 12 hores diàries
màximes d’obertura dels comerços, esmentades al punt 2 de
l’article 18 d’aquesta llei.”
Article 13
De supressió
Se suprimeix la frase següent del punt 3 de l’article 25 de la
Llei 11/2001:
“En tot cas, les dates de les rebaixes hauran d’exhibir-se
en els establiments comercials en un lloc visible al públic,
fins i tot quan siguin tancats.”
Article 14
De modificació
Es modifica l’article 30.2.a) de la Llei 11/2001, el qual
queda redactat de la manera següent:
“a) La identitat de l’oferent i el seu número d’inscripció
en el registre corresponent.”
Article 15
De supressió
Se suprimeix l’apartat a) del punt 2 de l’article 32 de la Llei
11/2001, el qual queda sense contingut.
Així mateix, se suprimeix la paraula “anteriors” del punt
2.b.1 d’aquest article.
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Article 16
De supressió

“Article 58
Ordenació territorial de determinats equipaments comercials

Se suprimeix l’apartat b) del punt 1 de l’article 34 de la Llei
11/2001, el qual queda sense contingut.

Els consells insulars, mitjançant les previsions oportunes
en el pla territorial insular respectiu o a través de
l’elaboració i l’aprovació específica d’un pla director
sectorial, poden establir l’ordenació i les mesures de foment
del sector comercial per aconseguir un desenvolupament
harmoniós i coherent de l’ocupació i la utilització del sòl
destinat a l’exercici d’activitats comercials, així com un
major ordre geogràfic, econòmic i social amb uns mínims de
qualitat arquitectònica de les construccions comercials.”

Article 17
De modificació
Es modifiquen els punts 1 i 2 de l’article 36 de la Llei
11/2001, els quals queden redactats de la manera següent:
“1. Amb la finalitat de disposar de les dades necessàries per
conèixer i valorar les estructures comercials a les Illes
Balears i de garantir els drets dels consumidors i dels
usuaris, es crea el Registre General de Comerç de les Illes
Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria de
comerç del Govern de les Illes Balears, el qual ha d’estar
integrat per les seccions que es determinin
reglamentàriament.
2. El Registre és públic i la inscripció hi és obligatòria,
gratuïta i considerada condició imprescindible per optar a
qualsevol de les línies d’ajuda convocades per
l’Administració de la comunitat autònoma o per participar
activament en els programes específics. També és obligatori
comunicar la variació de les dades inscrites. La inscripció i
la comunicació de la variació de les dades s’han d’efectuar
dins el termini màxim de tres mesos a partir de l’inici de
l’activitat o de la variació de les dades.”

Article 22
De modificació
Es modifica l’article 59 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 59
Objectius de l’ordenació territorial de determinats
equipaments comercials
Per tal d’assolir un nivell adequat d’equipament
comercial i una distribució insular correcta, el pla territorial
o el pla director sectorial corresponent, a més d’observar els
mandats que imposin la legislació i les directrius
d’ordenació territorial, pot fixar les determinacions
següents:
1. Planificació comercial dels següents aspectes:

Article 18
De supressió
Se suprimeixen els articles 37, 38, 39, 40, 41 i 42 de la Llei
11/2001, els quals queden sense contingut.
Article 19
D’addició
S’afegeix l’apartat e) a l’article 49 de la Llei 11/2001, amb
la redacció següent:
“e) L’incompliment de la prohibició que descriu l’article
7.2 d’aquesta llei.”
Article 20
De modificació
Es modifica l’article 50.b) de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“b) No disposar de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial quan aquesta sigui preceptiva d’acord
amb l’article 13 d’aquesta llei.”

a) Ordenació dels establiments comercials que puguin
tenir una influència supramunicipal.
b) Reordenació de l’ús comercial detallista en els
diferents polígons o sectors, d’ús industrial o de serveis, que
disposin a l’entrada en vigor d’aquesta llei de planejament
urbanístic d’ordenació i de desenvolupament, aprovat
definitivament.
c) Dinàmiques urbanes, actuals i tendencials, que
incideixin en l’activitat comercial des de la perspectiva
espacial i territorial, sectorial i sociodemogràfica, atès que
el comerç és una activitat de capacitat estructurant elevada,
associada a la centralitat urbana, per la seva capacitat
d’atreure i aglutinar altres activitats i serveis.
d) Equipaments i serveis públics urbans que tenguin
plena incidència en l’activitat comercial.
e) Potencialitats i debilitats dels diferents municipis que
incideixin en l’activitat comercial i de serveis, amb la
concreció de les oportunitats i les amenaces.
f) Intercanvi d’experiències dels municipis de similars
característiques sectorials, territorials, urbanístiques i
sociodemogràfiques, amb un tractament especial del recull
de bones pràctiques comercials.
2. Les actuacions territorials següents:

Article 21
De modificació
Es modifica l’article 58 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:

a) Àmbits, sectors o polígons per als quals es proposi la
reordenació o reconversió urbanística.
b) Establir les condicions per adoptar mesures de
reconversió paisatgística a les àrees o zones amb activitats
comercials respecte dels establiments no actualitzats a la
demanda comercial i proposar-ne el trasllat a altres zones o
àmbits més adequats.
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3. Totes les actuacions de l’instrument d’ordenació
territorial insular s’han de regir pels següents criteris:
a) Ocupació de trames consolidades d’àrees d’ús
predominantment residencial o turístic.
b) Atendre la integració en l’estratègia d’evolució,
mobilitat urbana i ocupació del sòl per tal d’evitar-ne el
consum.
c) Avaluar els moviments de persones i vehicles que es
puguin generar, i valorar-ne especialment la incidència en la
xarxa viària i en la resta d’infraestructures públiques, així
com també l’existència de mitjans de transport col•lectiu
suficients per satisfer els fluxos previsibles de públic i per
desincentivar l’ús de vehicles particulars.
d) Preveure la dotació d’aparcaments precisa i adequada
a la intensitat prevista de l’ús comercial, per a la qual cosa
s’han de tenir en compte els espais disponibles, l’afecció al
trànsit urbà i els mitjans de transport públic ja existents o
prevists.
e) Establir per a les futures construccions l’adopció de
solucions que garanteixin l’eficiència energètica,
l’accessibilitat i la integració en l’entorn dels nous
establiments comercials.
f) Determinar la compatibilitat de l’ús comercial amb les
mesures de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears en qualssevol de les seves classificacions, dels béns
immobles d’interès cultural o dels béns immobles
catalogats.”
Article 23
De modificació
Es modifica l’article 60 de la Llei 11/2001, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Article 60
Ordenació urbanística dels usos comercials
Els instruments de planejament general municipal han de
tenir en compte específicament l’ús comercial, tot
compatibilitzant-lo amb la resta d’usos urbanístics, i han de
considerar l’equipament comercial com a element bàsic i
estructurant del sistema general d’equipaments. Aquests
plans urbanístics poden establir superfícies mínimes per a
determinats tipus d’establiments i, en tot cas, han de regular
específicament els extrems següents:
1. Densitat comercial
a) La densitat comercial de les distintes zones o
barriades dels diferents nuclis urbans i assentaments
turisticoresidencials, en termes de nombre màxim de metres
quadrats edificables susceptibles d’ús comercial a cada zona
o barriada. Així mateix, han de fixar les limitacions de l’ús
comercial tant en funció del grau de compatibilitat amb la
resta d’usos urbanístics com de l’existència
d’infraestructures adequades.

b) La densitat comercial no és d’aplicació als
establiments que tenguin una superfície construïble o
edificada inferior a 150 m2.
c) La densitat comercial s’ha d’assignar en metres
quadrats de superfície construïda per a cada zona o barriada
i ha de tenir en compte la densitat residencial, la superfície
destinada a altres usos i la funció més o menys comercial de
la zona o barriada en el conjunt del nucli urbà o assentament
turisticoresidencial.
d) El nombre total de metres quadrats de superfície
construïda, susceptible d’ús comercial en un municipi,
distribuïble a distintes zones o barriades dels nuclis urbans,
no pot ser superior al resultat de multiplicar la població
equivalent per un determinat percentatge.
El concepte de població equivalent i els percentatges
corresponents són els que, a aquests efectes, determini el
Govern de les Illes Balears mitjançant una disposició
reglamentària, a proposta conjunta de les conselleries
competents en matèria de comerç i d’ordenació del territori,
una vegada feta l’audiència prèvia als consells insulars.
2. Sostenibilitat del model territorial
Amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del model
territorial mediterrani, s’han d’acomplir preferentment els
criteris de l’ordenació urbanística dels usos comercials
següents:
a) L’ocupació de trames consolidades d’àrees d’ús
predominantment residencial o turístic.
b) Atendre la integració en l’estratègia d’evolució,
mobilitat urbana i ocupació del sòl per tal d’evitar-ne el
consum.
c) Avaluar els moviments de persones i vehicles que es
puguin generar, i valorar-ne especialment la incidència en la
xarxa viària i en la resta d’infraestructures públiques, així
com també l’existència de mitjans de transport colAlectiu
suficients per satisfer els fluxos previsibles de públic i per
desincentivar l’ús de vehicles particulars.
d) Preveure la dotació d’aparcaments precisa i adequada
a la intensitat prevista de l’ús comercial, per a la qual cosa
s’han de tenir en compte els espais disponibles, l’afecció al
trànsit urbà i els mitjans de transport públic ja existents o
prevists.
e) Exigir per a les futures construccions l’adopció de
solucions que garanteixin l’accessibilitat, la integració en
l’entorn dels nous establiments comercials i una qualificació
energètica com a mínim B per als edificis de nova
construcció i C per als ja existents.
f) Determinar la compatibilitat de l’ús comercial amb les
mesures de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears en qualssevol de les seves classificacions, dels béns
immobles d’interès cultural o dels béns immobles
catalogats.”
Article 24
De modificació
Es modifica l’article 421 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que ja havia estat modificat per
la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, el qual queda redactat de la manera següent:
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“Article 421
Fet imposable

Article 27
D’addició

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació,
a instància de part, de l’activitat de tramitació i resolució
sobre la llicència autonòmica relativa a la implantació,
l’ampliació o el trasllat de les instalAlacions destinades a
establiments del tipus gran establiment comercial.”

S’afegeix la disposició addicional quarta a la Llei 11/2001,
la qual queda redactada de la manera següent:

Article 25
De modificació
Es modifica l’article 423 de la Llei 11/1998, que ja havia
estat modificat per la Llei 13/2005, en el sentit de rebaixar la
quantia de la taxa. En conseqüència, aquest article 423 queda
redactat de la manera següent:
“Article 423
Quantia
La quota de la taxa és la següent:
a) Per cada metre quadrat de superfície útil per a
l’exposició i la venda implantada o ampliada: 17,64 euros.
b) Per cada metre quadrat de superfície útil per a
l’exposició i la venda, quan la solAlicitud sigui motivada per
un trasllat de les instalAlacions comercials: 8,82 euros.”
Article 26
D’addició
S’afegeix la disposició addicional tercera a la Llei 11/2001,
la qual queda redactada de la manera següent:
“Disposició addicional tercera
Simplificació administrativa
1. La conselleria competent en matèria de comerç del
Govern de les Illes Balears ha d’editar, en cooperació amb
els consells insulars, en el termini màxim de sis mesos des
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, una pàgina web en els
dos idiomes oficials de les Illes Balears, així com en altres
idiomes de gran implantació en l’àmbit de la Unió Europea,
per tal de fer públics els criteris aplicables i la totalitat dels
tràmits del procediment autonòmic per obtenir la llicència
autonòmica de gran establiment comercial, tot això sense
perjudici d’haver de complir l’obligació de prestar
individualment l’assessorament informatiu i l’orientació als
interessats sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposen a les seves pretensions en
matèria de serveis en el mercat interior de les Illes Balears.
2. La conselleria competent en matèria de comerç del
Govern de les Illes Balears ha de promoure les actuacions
oportunes perquè tots els procediments i tràmits relatius a
una activitat de serveis i al seu exercici es puguin realitzar
fàcilment, a distància i per via electrònica, d’acord amb la
normativa d’aplicació per a l’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.”

“Disposició addicional quarta
Vinculació amb el planejament de desenvolupament
urbanístic municipal
1. A les Illes Balears no és d’aplicació el percentatge de
l’1% de reserva d’equipament comercial que estableix
l’annex del Reglament de planejament, aprovat pel Reial
decret 2159/1978, de 23 de juny, per als polígons o sectors
de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització que no
tenguin aprovats definitivament el pla d’ordenació i de
desenvolupament corresponents el dia de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
2. A les Illes Balears, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, als polígons o sectors de sòl urbanitzable o apte per a la
urbanització, d’ús residencial, turístic o mixt, que no tenguin
aprovat definitivament el corresponent pla parcial, només
es permet un màxim de qualificació del 10% de la superfície
lucrativa, corresponent a ús residencial, en qualssevol de les
seves modalitats, plurifamiliar o unifamiliar, per a l’ús
comercial al detall.
Als polígons o sectors de sòl urbanitzable o apte per a la
urbanització d’ús industrial o de serveis, que no tenguin
aprovat definitivament el corresponent pla parcial, només es
permet la possibilitat d’instalAlar-hi establiments comercials
a l’engròs.
En tot cas, aquesta exigència legal no és d’aplicació als
polígons o sectors en zones turístiques, sempre que el
planejament d’ordenació i de desenvolupament ja estiguin
adaptats als corresponents plans d’ordenació de l’oferta
turística i, en el cas de Menorca, al pla territorial insular.
Tampoc serà d’aplicació a les reserves estratègiques de sòl,
regulades per la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions
urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública.”
Article 28
D’addició
S’afegeix la disposició addicional cinquena a la Llei
11/2001, la qual queda redactada de la manera següent:
“Disposició addicional cinquena
Règim dels actes ferms
No queda alterada l’eficàcia dels actes administratius
ferms que s’hagin dictat en aplicació de les normes que es
deroguen o es modifiquen mitjançant aquesta llei.”
Article 29
De modificació
Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei
11/2001, la qual queda redactada de la manera següent:
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“Disposició transitòria tercera
1. Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han de continuar tramitant
d’acord amb la normativa anterior, sense perjudici
d’aplicar-hi la normativa posterior en els supòsits en què els
sigui més favorable.
2. Les solAlicituds de les llicències autonòmiques de gran
establiment comercial instades amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta llei que estiguin pendents d’instrucció i
de resolució s’han d’arxivar sense cap més tràmit.”
Article 30
D’addició
S’afegeix la disposició transitòria sisena a la Llei 11/2001,
la qual queda redactada de la manera següent:
“Disposició transitòria sisena
Vinculació amb l’actual planejament general municipal
1. Els ajuntaments que disposin d’instruments de
planejament municipal, aprovats definitivament, que ja
tenguin regulat l’ús comercial de conformitat amb les
normes que es modifiquen o es deroguen mitjançant aquesta
llei han d’adaptar les seves determinacions al nou contingut
d’aquesta norma legal, especialment pel que fa a l’article 60,
quan s’iniciï la primera modificació o revisió d’aquests
instruments.
2. Els ajuntaments que disposin d’instruments de
planejament municipal, la revisió o modificació dels quals
ja hagi superat la fase d’aprovació inicial en el moment
d’entrar en vigor aquesta llei i que estableixin la regulació
de l’ús comercial de conformitat amb les normes que es
modifiquen o es deroguen mitjançant aquesta llei poden
continuar-ne la tramitació fins a l’aprovació definitiva, però,
en tot cas, han d’adaptar les seves determinacions al nou
contingut d’aquesta norma legal, especialment pel que fa a
l’article 60, quan s’iniciï la primera modificació o revisió
d’aquests instruments.
3. Els ajuntaments que disposin d’instruments de
planejament municipal que no tenguin regulat encara l’ús
comercial de conformitat amb les normes que es modifiquen
o es deroguen mitjançant aquesta llei no poden lliurar el
certificat que descriu l’annex d’aquesta llei fins que no
s’adaptin a les noves determinacions legals, especialment
pel que fa a l’article 60.
4. No obstant això, es poden aprovar les modificacions
d’instruments de planejament urbanístic general sempre que
tinguin com objecte exclusiu alguna de les finalitats
expressades al punt 2 de la disposició addicional 3a de la
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial.”
Article 31
D’addició
S’afegeix la disposició transitòria setena a la Llei 11/2001,
la qual queda redactada de la manera següent:

“Disposició transitòria setena
Registre General de Comerç de les Illes Balears
Fins que no entri en vigor el reglament regulador del
Registre General de Comerç de les Illes Balears, es manté en
vigor la normativa actual quant a la secció d’establiments
comercials.”
Article 32
De modificació
Es modifica la disposició derogatòria de la Llei 11/2001, la
qual queda redactada de la manera següent:
“Disposició derogatòria
1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o
d’inferior rang que s’oposin, contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa aquesta llei.
2. En particular, queden derogades:
a) La Llei 2/1994, de 18 de maig, d’infraccions i
sancions en matèria de calendaris i horaris comercials. Se’n
reitera la derogació per evitar dubtes interpretatius.
b) La Llei 8/2005, de 21 de juny, de mesures transitòries
per a l’atorgament de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial.
c) El Decret 217/1996, de 12 de desembre, pel qual
s’aprova definitivament el Pla Director Sectorial
d’equipaments comercials de les Illes Balears.
d) El Decret 128/2005, de 16 de desembre, pel qual es
crea un carnet professional que habilita per a l’obertura
d’establiments de perruqueria i estètica.
e) El Decret 140/2001, de 14 de desembre, pel qual es
regula l’adscripció, la composició i el règim de
funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes
Balears.”
Disposició addicional única
Modificació de la Llei 11/2002
Es modifica el punt 2 de la disposició addicional cinquena
de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, el qual queda redactat de la manera següent:
“2. L’òrgan competent per exercir les competències
executives del Servei de Defensa de la Competència de les
Illes Balears és la conselleria que tengui atribucions en
matèria de comerç interior.”
Disposició final primera
El Govern de les Illes Balears ha de dictar, en el termini de
sis mesos, les disposicions reglamentàries necessàries per
aplicar i desplegar aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 31 de juliol de 2009.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
ANNEX
Contingut del certificat de l’ajuntament
_________________________, secretari interventor o secretari
general o secretari ________________ de l’Ajuntament de
_________________________,
CERTIFIC:
Que, segons les dades i els documents que hi ha a l’àrea
d’urbanisme d’aquest ajuntament de l’empresa___________,
que ha solAlicitat un certificat de l’ajuntament sobre l’adequació
de l’activitat projectada de gran establiment comercial a
l’instrument municipal de planejament general, als seus
instruments de desplegament i de gestió urbanística, així com a
la resta de normes de competència municipal, s’ha d’expedir la
certificació següent:
1. Expedient
SolAlicitant:
Representant:
Data de solAlicitud:
Superfície construïble o edificada:
Activitat comercial pretesa:
2. Ubicació de l’immoble, la finca o el solar
Adreça
Número
Referència cadastral
3. Planejament general
Planejament general vigent:
Data d’aprovació definitiva:
Data de publicació de les normes urbanístiques en el BOIB:
Adaptat al Pla Director Sectorial d’Equipaments
Comercials, aprovat pel Decret 217/1996, de 12 de
desembre: SÍ/NO.
Data d’aprovació definitiva de l’adaptació:
Data de publicació de l’adaptació en el BOIB:
4. Planejament incorporat d’aplicació i estat de l’execució
Tipologia del planejament incorporat d’aplicació i estat de
l’execució (s’especifica la totalitat de les tipologies de què
es tracti: pla parcial, pla especial, estudi de detall; projecte
d’urbanització, projecte de dotació de serveis, projecte de
compensació i/o projecte de reparcelAlació):
Data d’aprovació definitiva del planejament incorporat de
cadascuna de les tipologies:
Data de publicació en el BOIB de cadascuna de les
tipologies:
5. Classificació del sòl
L’immoble, la finca o el solar està ubicat en un terreny que
té el caràcter i la condició de sòl urbà consolidat perquè
compleix fefaentment tots els requisits que estableix la
legislació urbanística vigent?: SÍ/NO.
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6. Recepció de la urbanització
S’acredita la sessió plenària de ratificació de l’acta de
recepció de la urbanització, de conformitat amb el Decret
38/1987, de 4 de juny, pel qual es regula la recepció
d’urbanització per ajuntaments:
Acreditació de la inscripció en el Registre de la Propietat de
la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament dels
terrenys destinats a vials, parcs i jardins públics, a zones
esportives i d’esplai i expansió, a centres culturals i docents,
i a altres serveis públics necessaris prevists en el pla parcial
o especial, si n’és el cas, i en el projecte d’urbanització, com
també, si n’és el cas, del ___% d’aprofitament lucratiu del
sector o polígon legalment exigible de cessió lliure o
gratuïta a favor de l’Ajuntament: finques registrals núm.
......, ......, ......, ......, ...... i ......
7. Qualificació del sòl
(S’especifiquen la qualificació i la zonificació d’aplicació)
8. Paràmetres urbanístics d’aplicació
(S’especifiquen els paràmetres d’aplicació)
9. Règim d’usos
(S’especifiquen els usos d’aplicació)
10. Modificacions del planejament, si n’és el cas
Planejament que es modifica:
Estat de tramitació:
Data de suspensió de llicències:
Determinacions de les modificacions d’aplicació a
l’immoble, la finca o el solar esmentat:
11. Contaminació acústica
Acreditació de complir la Llei 1/2007, de 16 de març, contra
la contaminació acústica de les Illes Balears i el seu
Reglament de desplegament (s’especifica si es tracta d’una
àrea acústica o d’una zona acústica especial):
12. Patrimoni històric
Acreditació de complir la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears i la seva normativa
de desplegament (s’especifica si es tracta d’un bé d’interès
cultural o d’un immoble catalogat o si està situat dins un
entorn de protecció):
13. Conclusió
L’activitat comercial projectada s’ajusta a les
determinacions de l’instrument municipal de planejament
general i als seus instruments de desplegament i de gestió
urbanística, així com a la resta de normes de competència
municipal?: SÍ/NO.
I, perquè consti, expedesc aquest certificat als efectes del
que disposa l’annex de la Llei de reforma de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, amb el vistiplau del
senyor / de la senyora ______________________ .
_____________, _____d ________________ de 20
(signatura)
Vist i plau
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre de 2009, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 11538/09, electoral dels consells insulars.
Els Hbles. Srs. Diputats i Diputades i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat, el text
del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 29 de setembre d'enguany.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 31 de juliol de
2009, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
58. Acord pel qual s'aprova el Projecte de Llei electoral
dels consells insulars.
A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de Llei electoral dels consells
insulars.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del Projecte de Llei electoral dels consells insulars, abans
esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 31 de juliol de 2009.
El secretari del Consell de Govern.
Vist i plau, el president.
B)
PROJECTE DE LLEI ELECTORAL
DELS CONSELLS INSULARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La reforma introduïda en l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, ha suposat
un canvi substancial en el sistema d’elecció dels membres dels
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. A partir
de la vigència de la reforma, els consellers electes ja no són els
diputats elegits per al Parlament en cada illa, sinó “els
consellers elegits en les circumscripcions respectives, per
sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mitjançant un
sistema de representació proporcional, respectant el règim
electoral general”, en paraules de l’article 64.1 de l’Estatut.

Amb aquesta separació de les llistes electorals al Parlament i als
consells, aquests assoleixen una substantivitat i una maduresa
plenes com a institucions de la comunitat autònoma. Per altra
banda, i amb referència al Consell Insular de Formentera,
l’article 63.2 de l’Estatut estableix que “està integrat pels
regidors de l’Ajuntament de Formentera”, amb la qual cosa
remet implícitament a la legislació electoral general, que regula
les eleccions locals als ajuntaments. Per tot això, aquesta llei
regula les eleccions als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i, en canvi, pel que fa al Consell Insular de
Formentera, remet l’elecció a la legislació electoral general
(article 1).
L’Estatut d’Autonomia preveu expressament que es dicti
una llei com aquesta, que reguli els processos electorals als
consells insulars. Així ho diu taxativament l’apartat 2 de la
disposició transitòria setena: “Mentre no sigui aprovada la llei
del Parlament que, en aplicació d’aquest Estatut, reguli l’elecció
dels membres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa […]”. I així ho preveu també l’article 64.4: “Una llei
del Parlament ha de regular el nombre de membres que han
d’integrar cada consell insular, i també les causes
d’inelegibilitat i d’incompatibilitat que els afectin”. Per tot això,
aquesta llei pretén donar compliment rigorós al mandat
estatutari que efectuen els dos preceptes esmentats. I això es fa
a més en exercici de competències exclusives de la comunitat
autònoma, atès que els consells insulars formen part del sistema
institucional autonòmic (article 39 de l’Estatut) i que la
comunitat autònoma té la competència exclusiva sobre
“organització, règim i funcionament de les seves institucions
pròpies” (article 30.1 de l’Estatut).
Quant al sistema que segueix aquesta llei, no tindria sentit
tramitar i aprovar un llarg text legal quan les eleccions dels
diputats del Parlament de les Illes Balears ja es regulen
mitjançant una llei electoral. Per aquesta raó, l’article 2
d’aquesta norma remet en bloc a la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per tal d’aprofitar-ne les regles i determinacions, que
han estat contrastades amb la realitat en nombrosos processos
electorals. Per això, l’article 2 de la Llei disposa que les regles
establertes per a les eleccions autonòmiques en la Llei 8/1986
són aplicables amb caràcter general també a les eleccions als
consells insulars, llevat de les regles especials que
s’especifiquen en la llei present.
Pel que fa al contingut de la Llei, el títol I regula el dret de
sufragi actiu i passiu, incloses les incompatibilitats, i especifica
la inelegibilitat dels senadors elegits en representació de la
comunitat autònoma, tal com fa l’apartat 2.e) de la disposició
transitòria setena de l’Estatut. El títol II regula l’administració
electoral i defineix únicament els òrgans que la componen (la
Junta Electoral de les Illes Balears, les juntes de zona i les
meses electorals), atès que es tracta d’un tema acuradament
regulat en la Llei electoral de la comunitat autònoma, i per això
en la resta d’aspectes sobre l’administració electoral s’han
d’aplicar les regles de la Llei 8/1986. En sintonia també amb
l’apartat 2 h de la disposició transitòria setena, el títol III
determina que la convocatòria de les eleccions l’ha de fer per
decret el president de la comunitat autònoma, d’acord amb
l’article 42.3 de la Llei Orgànica del règim electoral general, la
qual cosa implica que les eleccions als consells insulars s’han de
celebrar el quart diumenge de maig de l’any que pertoqui. El
títol IV regula l’aspecte clau de la composició quantitativa o
numèrica de cada un dels tres consells insulars esmentats, i
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també altres aspectes complementaris quant a l’atribució de les
places de consellers electes a les diferents candidatures, d’una
manera similar a la prevista en l’apartat 2 j de la disposició
transitòria setena de l’Estatut. El títol V determina que els
partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions
electorals que pretenguin concórrer a les eleccions han de
designar un representant general per a cada elecció a cada
consell insular. El títol VI estableix les quantitats amb què se
subvencionaran les despeses electorals, en funció dels consellers
elegits i dels vots aconseguits. Finalment, i de manera
transitòria fins que la nova llei de consells insulars ho determini,
es regulen els terminis i l’acte de constitució del nou ple dels
consells després de les eleccions i també l’elecció del president
del consell insular.
TÍTOL PRELIMINAR
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
1. Aquesta llei té per objecte regular les eleccions als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, en compliment de
les previsions contingudes en l’Estatut d’Autonomia i sens
perjudici del que disposi la legislació de l’Estat en matèria de
règim electoral de la seva competència.
2. Les eleccions al Consell Insular de Formentera s’han de regir
pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions
municipals.
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Capítol 2
Dret de sufragi passiu

Article 4
1. Són elegibles, en cada una de les eleccions previstes en
l’article 1.1, tots els ciutadans que tenen la condició d’electors
en la circumscripció respectiva i no es troben en alguna de les
causes d’inelegibilitat previstes en les disposicions comunes de
la Llei Orgànica del règim electoral general.
2. Són inelegibles:
- Els ministres i els secretaris d’estat del Govern de l’Estat.
- El síndic de greuges, els membres de la Sindicatura de
Comptes i els membres del Consell Consultiu.
- El president del Consell Econòmic i Social i el del Consell
Audiovisual.
- Els parlamentaris de les assemblees legislatives d’altres
comunitats autònomes.
- Els presidents, els membres del Consell de Govern i els
alts càrrecs d’altres comunitats autònomes.
- Els qui exerceixin funcions o càrrecs conferits i remunerats
per estats estrangers.
- El director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears i els directors de les societats que en depenen, com
també la resta de directors dels mitjans públics de comunicació
de les Illes Balears.
- Els senadors elegits en representació de la comunitat
autònoma.

3. La circumscripció electoral en les eleccions als consells
insulars és l’illa respectiva.

Capítol 3
Incompatibilitats

Article 2
Article 5
En tot allò que no estigui previst en aquesta llei, s’ha
d’aplicar el que disposa la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Les
regles establertes per a les eleccions autonòmiques són també
aplicables a les eleccions als consells insulars.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol 1
Dret de sufragi actiu
Article 3
1. En les eleccions als consells esmentats en l’article 1.1, són
electors a cada illa, respecte del consell insular corresponent,
tots els ciutadans espanyols que gaudeixen del dret de sufragi
actiu en els termes de la legislació electoral general i tenen la
condició política de ciutadans de la comunitat autònoma,
d’acord amb l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia.
2. Per a l’exercici del dret de sufragi en les eleccions a què es
refereix aquesta llei, és indispensable la inclusió en el cens
electoral vigent a cada una de les illes respectives.

1. Totes les causes
d’incompatibilitat.

d’inelegibilitat

ho

són

també

2. A més de les persones compreses en l’article 155.2 de la Llei
Orgànica de règim electoral general, també són incompatibles:
- Els senadors i els diputats de les Corts Generals.
- Els parlamentaris europeus.
- Els membres del Govern de les Illes Balears.
- Els membres dels consells d’administració de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears i de les societats que en
depenen, o de la resta dels mitjans públics de comunicació de
les Illes Balears.
- Els delegats insulars o òrgans equivalents de les
conselleries de l’Administració autonòmica.
- Els directors generals i els secretaris generals de
l’Administració de la comunitat autònoma, els caps dels
gabinets de Presidència i de les conselleries i els càrrecs que s’hi
equiparen.
- Els directors insulars i els secretaris tècnics dels
departaments de l’Administració insular, els caps dels gabinets
de la presidència del consell i els càrrecs que s’hi equiparen.
3. Cap electe no pot adquirir la condició de membre del consell
insular si es troba en una causa d’incompatibilitat.
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4. Els membres incompatibles han de ser substituïts al consell
insular que els correspongui pels candidats que ocupin el lloc
següent al del darrer elegit en les llistes electorals
corresponents.
5. El conseller electe que accepti un càrrec, una funció o una
situació que siguin constitutius d’una incompatibilitat ha de
cessar en la seva condició de membre del consell.
6. Correspon al ple del consell insular el reconeixement i la
declaració de les causes d’incompatibilitat.
TÍTOL II
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Article 6
En els processos electorals a què es refereix aquesta llei,
integren l’administració electoral la Junta Electoral de les Illes
Balears, les juntes de zona i les meses electorals, regulades pel
que disposa la Llei Orgànica del règim electoral general i la Llei
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
TÍTOL III
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
Article 7
1. La convocatòria d’eleccions als consells insulars esmentats
en l’article 1.1 s’ha de fer per decret del president de la
comunitat autònoma, d’acord amb les condicions i els terminis
establerts en l’article 42.3 de la Llei Orgànica del règim
electoral general. La data de les eleccions insulars ha de
coincidir en tot cas amb la de les municipals.
2. El decret de convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i ha de ser difós en els mitjans de
comunicació social.
TÍTOL IV
SISTEMA ELECTORAL
Article 8
1. El Consell Insular de Mallorca està integrat per 33 consellers,
el de Menorca per 13 consellers i el d’Eivissa per 13 consellers.
2. L’atribució de les places de consellers electes a les
candidatures s’ha de fer de conformitat amb el que disposa
l’apartat 3 de l’article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. A l’efecte de l’atribució de les places de consellers electes no
s’han de tenir en compte les candidatures que no hagin obtingut
almenys el 5% dels vots vàlids emesos en la circumscripció
electoral corresponent.

TÍTOL V
PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 9
1. Les candidatures electorals han de contenir una presència
equilibrada d’homes i de dones. Les llistes han d’estar
integrades per candidats d’ambdós sexes ordenats de forma
alternativa.
2. En el supòsit previst en l’article 15 de la Llei electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els partits, les
federacions, les coalicions i les agrupacions d’electors que
pretenguin concórrer a les eleccions han de designar un
representant general i un suplent en l’elecció a cada consell
insular, mitjançant un escrit presentat a la Junta Electoral de les
Illes Balears en els termes que preveu l’article esmentat.
TÍTOL VI
DESPESES I SUBVENCIONS ELECTORALS
Article 10
Els partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions
d’electors nomenaran un administrador de candidatura i, si es
presenten a més d’una circumscripció, un administrador general
amb l’abast i en els termes prevists a la Llei Orgànica de règim
electoral general.
Article 11
1. La comunitat autònoma ha de subvencionar les despeses
electorals d’acord amb les regles següents:
- Per conseller obtingut: 12.777,23 euros.
- Per vot aconseguit per cada candidatura que obtengui
representació al consell: 0,42142 euros.
2. El límit de les despeses electorals en les eleccions a què es
refereix aquesta llei és el que resulta de multiplicar per 0,67649
el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de la
circumscripció electoral en què els partits, les federacions, les
coalicions o les agrupacions d’electors presentin la seva
candidatura, amb independència de la resta de processos
electorals als quals concorrin. Per tant, no hi és aplicable el que
disposa l’article 131.2 de la Llei Orgànica del règim electoral
general.
3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats
anteriors, la comunitat autònoma ha de subvencionar als partits,
les federacions, les coalicions i les agrupacions d’electors les
despeses electorals ocasionades per la tramesa directa i personal
als electors de sobres i paperetes o de propaganda i publicitat
electoral, d’acord amb les regles següents:
a) S’han d’abonar 0,16635 euros per elector en cada una de
les circumscripcions en què s’hagi presentat llista al consell
insular, sempre que la candidatura hi obtengui representació.
b) Les quantitats subvencionades en aquest punt no estan
incloses dins el límit previst en l’apartat 2 anterior, sempre que
s’hagi justificat la realització efectiva de l’activitat a què es
refereix l’apartat present.
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4. L’actualització de les quantitats fixades per subvencionar les
despeses originades per les activitats electorals a què es refereix
aquesta llei i el límit d’aquestes despeses s’ha de fer per ordre
del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i s’ha de
verificar mitjançant l’aplicació, a les quantitats abans
esmentades, del coeficient deflacionista corrector de l’índex de
preus de consum.
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d) Resultarà elegit el candidat més votat. En cas d’empat, la
mateixa proposta s’ha de sotmetre a nova votació. Si persisteix
l’empat, ha de ser proclamat president el candidat proposat que
encapçali la llista electoral que hagi obtingut el nombre més alt
de vots a les eleccions.
e) El president de la mesa d’edat proclamarà el president
electe, el qual prendrà possessió davant la corporació,
mitjançant jurament o promesa del càrrec.

Disposició addicional única
Disposició final única
Es faculta el Govern de la comunitat autònoma a dictar totes
les disposicions que siguin necessàries per al compliment i
l’execució d’aquesta llei.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Disposició transitòria primera
Constitució dels consells insulars
Mentre no estigui aprovada la llei que reguli els consells
insulars, l’acte de constitució dels consells ha de seguir les
regles que s’expressen a continuació:
a) Els consells insulars esmentats en l’article 1.1 s’han de
constituir després del dia 20 i abans del dia 45 des que s’hagin
celebrat les eleccions.
b) La convocatòria de la sessió constitutiva ha de fer-la el
president en funcions del consell, després d’haver consultat els
diferents grups polítics amb representació en el nou ple.
c) En l’acte de constitució s’ha de formar una mesa d’edat,
integrada pels electes de major i menor edat presents a l’acte, el
secretari de la qual ha de ser qui ho sigui del ple. La mesa ha de
comprovar les credencials presentades o les acreditacions de la
personalitat dels electes d’acord amb els certificats que hagi
remès la Junta Electoral de Zona.
d) Seguidament, la mesa ha de declarar constituït el nou ple
si hi concorren la majoria absoluta dels consellers electes. En
cas contrari, s’ha de dur a terme una sessió dos dies després i el
ple s’entén vàlidament constituït sigui quin sigui el nombre de
consellers electes presents.
e) Els consellers electes han de prendre possessió davant la
mesa d’edat amb la fórmula de “jurar o prometre, per la pròpia
consciència i honor, complir lleialment les obligacions del
càrrec”.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 11549/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d'inserció social a Son Gotleu, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12243/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació econòmica del comerç a les Illes Balears.
(Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12244/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política competencial del Govern pel que fa als
abocadors incontrolats. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12245/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d'immigració. (Mesa de 9 de setembre de
2009).
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Disposició transitòria segona
Elecció del president
Mentre no estigui aprovada la llei que reguli els consells
insulars, l’elecció del president del consell ha de seguir les
regles que s’expressen a continuació:

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

a) L’elecció del president ha de tenir lloc en la sessió de
constitució del consell insular.
b) Poden ser candidats a la presidència del consell tots els
consellers electes que hagin estat caps de llista electoral o els
que els hagin substituïts per odre de la mateixa llista.
c) Una vegada constituït el nou ple, el president de la mesa
d’edat demanarà als grups polítics si presenten candidats a la
presidència del consell. Fetes les propostes, la mesa d’edat
proclamarà les candidatures vàlides segons el que estableix
l’apartat anterior, i s’efectuarà la votació mitjançant papereta i
de forma secreta. Els consellers seran cridats per la mesa per
ordre alfabètic.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política d'inserció social a Son Gotleu.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament esmentat, el Grup Parlamentari Popular
solAlicita que aquesta iniciativa sigui tramitada pel procediment
d'urgència atesa la necessitat urgent de conèixer el
posicionament del Govern envers aquest assumpte.
Atesos els darrers esdeveniments succeïts al barri de Son
Gotleu a Palma, on es vénen produint greus enfrontaments entre
la població resident en aquest indret de la ciutat i que, per ara,
varen assolir el seu punt culminant en els fets succeïts la

3236

BOPIB núm. 93/1 - 11 de setembre de 2009

passada setmana, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el
Govern sobre les polítiques dutes a terme mitjançant les
diferents conselleries amb competència en aquesta matèria, per
tal d'aconseguir minvar l'impacte que suposa la massificació de
població de nouvinguts a la barriada de Son Gotleu.
Palma, a 24 d'agost de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Interessat a conèixer quina ha estat i quina serà la política
del Govern en relació amb la immigració, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració sobre aquest extrem.
Palma, a 3 d'agost de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
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 la situació econòmica del comerç a les Illes Balears.
Atesa la greu crisi econòmica que patim, interessa conèixer
la situació en què es troba el sector del comerç a les Illes
Balears, així com les actuacions que es pensen dur a terme per
part del Govern de les Illes Balears per tal de palAliar les pèrdues
que pateix el sector del comerç a la nostra comunitat. Per aquest
motiu, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la política seguida per aquest en relació amb
aquests aspectes.
Palma, a 3 d'agost de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

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 la política competencial del Govern pel que fa als
abocadors incontrolats.
Interessat a conèixer quina és la política competencial que
segueix el Govern de les Illes Balears pel que fa al control
d'abocadors incontrolats, el Grup parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació amb aquest extrem.
Palma, a 3 d'agost de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 12271/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres previstes
al port de Cabrera. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12306/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exclusió dels fixos discontinus de les prestacions
extraordinàries previstes en el Reial Decret Llei 10/2009, de 13
d'agost, pel qual es regula el programa temporal de protecció
per desocupació i inserció. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12307/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
del conveni de dependència. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12308/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12309/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació
digital. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12310/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a institut
a Santa Eulària del Riu. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12311/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Jesús
Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment dels imposts per equilibrar els pressuposts. (Mesa de
9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12313/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
perforacions de pous. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12314/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla específic d'impuls de les TIC. (Mesa de 9 de
setembre de 2009).

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 la política d'immigració.

RGE núm. 12315/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'atenció primerenca i desenvolupament infantil. (Mesa de 9 de
setembre de 2009).

BOPIB núm. 93/1 - 11 de setembre de 2009
RGE núm. 12316/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest
Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres a la ronda de Ciutadella. (Mesa de 9 de setembre de
2009).
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera d'Educació de l'inici del
present curs escolar?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

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

Quines obres està previst que es realitzin al port de Cabrera?
Palma, a 4 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Creu la consellera d'Educació que és compatible la seva
promesa d'educació digital amb la reducció pressupostària
anunciada pel seu govern?

B)

Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears
l'exclusió dels fixos discontinus de les prestacions
extraordinàries previstes per a les persones desocupades al Reial
Decret Llei 10/2009, de 13 d'agost, pel qual es regula el
programa temporal de protecció per desocupació i inserció?
Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té la consellera d'Educació la intenció de destinar una
partida pressupostària per tal de construir el nou institut de
Santa Eulària del Riu en el solar que té cedit l'ajuntament?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot donar una raó per la qual la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha pagat el conveni de dependència de
10.700.000 euros per al Consell de Mallorca?
Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Molt Honorable President del Govern incrementar
els imposts com a mesura per equilibrar el pressupost general de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any que ve?
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Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els criteris generals de la Conselleria de Medi
Ambient sobre les peticions de noves perforacions de pous a les
nostres illes?
Palma, a 9 de setembre de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Quines són les causes per les quals la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques realitza obres a la ronda de
Ciutadella?
Palma, a 9 de setembre de 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix la petició del president del clúster
industrial TurisTEC relativa a la posada en marxa d'un pla
específic d'impuls de les TIC amb l'objectiu d'arribar a ser la
marca de referència mundial de software d'aplicació a la
indústria turística?
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

RGE núm. 12094/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (I), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12095/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (II), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12096/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (III), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12097/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (IV), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar el conseller de Salut i Consum quins beneficis
significarà el nou centre d'atenció primerenca i
desenvolupament infantil?
Palma, a 9 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 12098/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (V), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12099/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndoles del dia després (VI), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12100/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Can Misses (I), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12101/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Can Misses (II), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
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RGE núm. 12102/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Can Misses (III), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12103/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Son Espases (I), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12104/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Son Espases (II), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12105/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Son Espases (III), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12106/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (I), a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12107/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (II), a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12108/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (III), a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12109/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (IV), a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12110/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe de la Direcció General de Justícia en relació amb el
traspàs de competències de justícia a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre
de 2009).
RGE núm. 12111/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns, drets i obligacions objecte de traspàs que es negocien
actualment amb el Ministeri de Justícia, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de
setembre de 2009).
RGE núm. 12112/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a consorci Eivissa patrimoni de la humanitat, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 9 de setembre de 2009).
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RGE núm. 12113/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment del que disposa el Reglament del Parlament en
relació amb la documentació solAlicitada pels diputats, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12114/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redacció d'un avanç de modificació de PGOU dels terrenys
de Son Busquets, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12115/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redacció d'un avanç de modificació de PGOU dels terrenys
de Son Simonet, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12116/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 24
banderes negres, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12117/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
salinització i contaminació dels aqüífers de Portocolom, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12118/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bandera negre per al golf de Son Baco, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 de setembre de
2009).
RGE núm. 12119/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solució al golf de Son Baco, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12123/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fullets informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (I),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12124/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fullets informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (II),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
RGE núm. 12125/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fullets informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (III),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).
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RGE núm. 12126/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presència de la Conselleria d'Interior a la Fira
Integra+Seguretat (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre
de 2009).
RGE núm. 12127/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presència de la Conselleria d'Interior a la Fira
Integra+Seguretat (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre
de 2009).

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quantes píndoles del dia després s'han dispensat
gratuïtament a dones d'entre 16 i 18 anys als centres de salut i
als hospitals des de la posada en marxa del programa de
dispensació gratuïta anunciat pel Govern?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

RGE núm. 12128/09, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuació d'emergència a la ruptura d'una canonada del Pont
d'Inca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de setembre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quantes píndoles del dia després s'han dispensat
gratuïtament a dones majors de 18 anys als centres de salut i als
hospitals des de la posada en marxa del programa de
dispensació gratuïta anunciat pel Govern?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Quantes píndoles del dia després s'han dispensat
gratuïtament als centres de salut i als hospitals des de la posada
en marxa del programa de dispensació gratuïta anunciat pel
Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quantes píndoles del dia després s'han dispensat
gratuïtament a dones menors de 16 anys als centres de salut i als
hospitals des de la posada en marxa del programa de
dispensació gratuïta anunciat pel Govern?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Quantes de les dones que s'han acollit al programa de
dispensació gratuïta de la píndola postcoital anunciada pel
Govern ho han fet més d'una vegada?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
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Està d'acord el conseller de Salut amb la decisió del
ministeri de dispensar la píndola del dia després a les farmàcies
de les Illes Balears sense recepta mèdica? I en aquest cas, per
què no ho va incloure des del principi en el programa de
dispensació gratuïta de la píndola als centres de salut?
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No creu el conseller que el seu partit i la resta de partits que
integren el Govern poden acusar-lo de privatitzar la sanitat
pública després d'haver anunciat que finançaria l'Hospital de
Can Misses i la construcció de centres de salut a Atenció
Primària amb un sistema de colAlaboració publicoprivat similar
al que va emprar el PP per al finançament de Son Espases?

Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quins motius han dut el conseller de Salut i Consum a
canviar radicalment la seva opinió sobre la conveniència de
finançar la construcció de nous hospitals mitjançant un sistema
de colAlaboració públic i privat, com el que es va dur a terme a
l'Hospital de Son Espases?

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quan pensa posar en funcionament el nou Hospital de Son
Espases?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quina solució es donarà als accessos de l'Hospital de Son
Espases a la seva posada en funcionament?

Quins beneficis tendrà per a la nostra comunitat licitar deu
centres sanitaris a Atenció Primària mitjançant un sistema de
finançament de colAlaboració públic i privat?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

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.

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.
Pensa el conseller de Salut que podrà inaugurar l'Hospital de
Son Espases amb els accessos solucionats?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Per quin motiu l'ajuntament es va haver de donar per
assabentat de la intenció de la seva conselleria del projecte
d'abastiment de l'aigua de Portocolom?

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 creu l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient
que no va assistir cap representant municipal a la visita que
vàreu realitzar a Portocolom el passat 26 d'agost?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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
d'Ordenació Territorial.

Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Per quina raó no remet a aquest diputat l'informe complet
realitzat per la Direcció General de Justícia del Govern de les
Illes Balears relatiu a la situació de béns, drets i obligacions que
han de ser objecte de traspàs a les Illes Balears i que fou
anunciat pel conseller a la seva compareixença de dia 24 de
setembre de 2008?
Palma, a 17 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Ens pot explicar el conseller de Medi Ambient quin varen
ser els membres que el varen acompanyar a la visita realitzada
el passat 26 d'agost i qui els va rebre a Portocolom?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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
d'Ordenació Territorial.

En les actuals negociacions amb el Ministeri de Justícia per
fer efectiu el traspàs de les competències a aquesta comunitat,
quins són els béns, els drets i les obligacions que es preveuen en
la negociació?
Palma, a 17 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Per quin motiu va realitzar la visita a Portocolom el passat
26 d'agost?
Palma, a 28 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quina competència té el Govern de les Illes Balears en el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat i qui és el
representant del Govern en aquest consorci?
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Palma, a 17 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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.

L'article 14 del Reglament del Parlament estableix que
l'executiu remeti la documentació que estigui en el seu poder a
petició d'un diputat amb coneixement del seu grup parlamentari.
Considera el conseller de Presidència que ha tramès al diputat
sotasignant d'aquesta petició tots els documents que obren el el
seu poder i que van ser solAlicitats mitjançant les preguntes RGE
núm. 8861/08, 8934/08, 9018/08, 9019/08 i 9181/08?

Quina opinió li mereixen al conseller de Medi Ambient les
24 banderes negres atorgades per Ecologistas en Acción a
diversos indrets de les Illes Balears per la degradació de les
seves costes?

Palma, a 17 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, a 3 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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.
Quina solució pensa adoptar el conseller de Medi Ambient
en relació amb la salinització i la contaminació dels aqüífers de
Portocolom?

Quina especificitat va motivar que la Conselleria
d'Habitatges i Obres Públiques contractàs la redacció d'un avanç
de modificació del PGOU del terreny de Son Busquets per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?
Palma, a 17 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, a 3 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quina especificitat va motivar que la Conselleria
d'Habitatges i Obres Públiques contractàs la redacció d'un avanç
de modificació del PGOU del terreny de Son Simonet per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?

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.
Quina opinió li mereix al conseller de Medi Ambient la
bandera negra atorgada per Ecologistas en Acción al golf de
Son Baco?
Palma, a 3 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
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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.
Quina solució pensa adoptar el conseller de Medi Ambient
en relació amb la situació que pateix el projecte de golf de Son
Baco?
Palma, a 3 d'agost de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

Quina va ser la metodologia escollida per la Conselleria
d'Interior per a la distribució als domicilis d'Eivissa i
Formentera dels 75.000 fullets en català i 75.000 imants
adhesius per a la divulgació del servei 112?
Palma, a 30 de juliol de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin objectiu es pretenia des de la Conselleria d'Interior
amb l'edició de 75.000 fullets en català i 75.000 imants adhesius
per a la divulgació del servei 112 entre els ciutadans?
Palma, a 30 de juliol de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Quins objectius perseguia la consellera d'Interior amb la
seva presència a la Fira Integra+Seguretat pels quals va decidir
participar-hi, i quins realment es van aconseguir?
Palma, a 30 de juliol de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quina va ser la despesa produïda des de la Conselleria
d'Interior amb l'edició de 75.000 fullets en català i 75.000
imants adhesius per a la divulgació del servei 112 entre els
ciutadans?
Palma, a 30 de juliol de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Quina despesa ha suposat per al pressupost de la Conselleria
d'Interior o de l'empresa pública GEIBSA l'assistència
mitjançant un estand o expositor propi a la Fira
Integra+Seguretat celebrada a Saragossa el passat exercici,
incloent en aquest import el preu de l'estand, dels elements
exposats adquirits expressament o l'import del trasllat dels que
ja disposava la conselleria, del personal d'atenció contractat o
propi, inclosos els trasllats i les dietes, el desplaçament i l'estada
d'alts càrrecs i el material publicitari o merchandising distribuït
al mencionat esdeveniment?
Palma, a 30 de juliol de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Com valora la consellera d'Interior l'actuació del seu
departament duta a terme mitjançant el SEIB 112 i la Direcció
General d'Emergències a l'accident ocorregut recentment com
a conseqüència de la ruptura d'una important infraestructura
hidràulica al carrer Dr. Gómez Hulla a la localitat del Pont
d'Inca al municipi de Marratxí?
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre la situació de la marca
"producte local".

Palma, a 5 d'agost de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
A)
RGE núm. 11714/09, del 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
9 de setembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit 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 la política del Govern en
relació amb les depuradores d'Eivissa i Formentera.

RGE núm. 12122/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el finançament
local.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
B)
RGE núm. 12120/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre la situació del sector del
vacum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 12121/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca.

RGE núm. 12239/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller d'Habitatge i Obres Públiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller d'Habitatge i Obres Públiques davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre l'estat del Pacte
per un habitatge adequat i assequible.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del reglament esmentat i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que
es tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 9578/08,
12817/08 i 9004/09.

A)
Creació d'una ponència d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, acorda, conformement amb l'acord
adoptat pel Ple de la cambra en sessió de dia 17 de març de
2009 (BOPIB núm. 77, de 27 de març d'enguany) de crear, en
el si de la Comissió de Reglament, una ponència d'estudi per a
la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears amb
la mateixa composició numèrica de les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, atesos els escrits RGE núm. 12277/09
i 12280/09, presentats pel Grup Parlamentari Popular, accepta
la retirada de les proposicions no de llei següents:
•

•

•

RGE núm. 9578/08, relativa a coneixement de la llengua
pròpia de les Illes Balears com un mèrit a les bases
reguladores de les proves d'accés a l'administració sanitària
balear (BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre de 2008).
RGE núm. 12817/08, relativa a ajudes a les persones majors
de 65 anys per pròtesis dentals (BOPIB núm. 66, de 19 de
desembre de 2008).
RGE núm. 9004/09, relativa a projectes ferroviaris a
Alcúdia i Manacor (BOPIB núm. 85, de 29 de maig de
2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de
llei RGE núm. 7684/08, 8520/08, 9299/08, 9580/08 i 3166/09.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, atès l'escrit RGE núm. 12277/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda que les
proposicions no de llei esmentades, amb solAlicitud de
tramitació davant el ple de la cambra, passin a tramitar-se
davant comissió, segons la relació següent:
•

•

•

•

•

RGE núm. 7684/08, relativa a revisió dels criteris de les
subvencions de la Fundació Illesport (BOPIB núm. 50, de 5
de setembre de 2008), davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
RGE núm. 8520/08, relativa a criteris de participació de les
comunitats autònomes en els pressuposts estatals de
promoció turística i en els plans de dinamització de producte
turístic (BOPIB núm. 54, de 3 d'octubre de 2008), davant la
Comissió de Turisme.
RGE núm. 9299/08, relativa a presentació d'un projecte de
llei regulador de la publicitat institucional (BOPIB núm. 55,
de 10 d'octubre de 2008), davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
RGE núm. 9580/08, relativa a comissió per a l'estudi de la
posada en marxa de la Facultat de medicina a les Illes
Balears (BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre de 2008), davant
la Comissió no permanent de Salut.
RGE núm. 3166/09, relativa a creació del Consell
Audiovisual de les Illes Balears (BOPIB núm. 71, de 13 de
febrer de 2009), davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
Tramitació d'urgència per a les proposicions no de llei
RGE núm. 2560/09 i 4839/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, atès l'escrit RGE núm. 12277/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda, conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament del Parlament
i per la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que les
proposicions no de llei esmentades, relatives a creació de la
Comissió General de consells insulars i a suport al món del
cavall (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009, i 75, de 13 de
març de 2009), respectivament, es tramitin pel procediment
d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació oral davant comissió per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 10821/09-10824/09,
10913/09 i 19914/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12282/09, presentat per l'Hble. Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la cambra, acorda
que les preguntes següents (BOPIB núm. 90 i 91, de 3 i de 17 de
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juliol de 2009) es tramitin com a preguntes orals davant la
Comissió d'Economia:
•
•
•

•
•
•

RGE núm. 10821/09, relativa a superfície afectada per la
plaga de lagarta peluda.
RGE núm. 10822/09, relativa a municipis més afectats per
la plaga de lagarta peluda a Menorca.
RGE núm. 10823/09, relativa a calendari d'actuacions
establert per la Conselleria de Medi Ambient per prevenir la
plaga de lagarta peluda.
RGE núm. 10824/09, relativa a actuacions per lluitar contra
la plaga de lagarta peluda a Menorca per al 2009.
RGE núm. 10913/09, relativa a informes en relació amb les
plagues d'erugues peludes Lymantria dispar.
RGE núm. 10914/09, relativa a efectes beneficiosos de les
erugues peludes Lymantria dispar.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Menorca (BOPIB núm. 46, de 20 de juny de 2008) es tramiti
com a pregunta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 9674/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, atès l'escrit RGE núm. 12277/09,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda,
conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament
del Parlament i per la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, que la proposició no de llei esmentada, relativa a
decret de la segona opinió mèdica al sistema sanitari públic
(BOPIB núm. 60, de 7 de novembre de 2009), es tramiti pel
procediment d'urgència.

Tramitació oral davant comissió per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1213/09, 1214/09 i
6931/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12283/09, presentat per l'Hble. Sra. Isabel Llinás i Warthmann,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'establert
a l'article 160.2 del Reglament de la cambra, acorda que les
preguntes següents (BOPIB núm. 69, de 30 de gener, i 79, de 17
d'abril de 2009) es tramitin com a preguntes orals davant
comissió:
•
•
•

RGE núm. 1213/09, relativa a incorporació de dones al
sector agrícola, davant la Comissió d'Assumptes Socials.
RGE núm. 1214/09, relativa a incorporació de dones al
comerç, davant la Comissió d'Assumptes Socials.
RGE núm. 6931/09, relativa a fisioterapeutes escolars de
Menorca, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
Tramitació oral davant comissió per a la pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5274/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12284/09, presentat per l'Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'establert a
l'article 160.2 del Reglament de la cambra, acorda que la
pregunta esmentada, relativa a recepció de canals de televisió a
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 13 de
juliol de 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2544
de 18 de juliol de 2007 i en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Enric Culat Pascual, com
a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23), amb efectes econòmics i administratius des
de dia 14 de juliol de 2007.
Atès l'escrit amb RGE núm. 11719 de dia 31 d’agost de
2009, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. Enric Culat
Pascual amb efectes econòmics i administratius des de dia 31
d’agost de 2009.
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En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Enric Culat Pascual com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
31 d’agost de 2009.
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 de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del 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.
A la seu del Parlament, a 2 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

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 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.
A la seu del Parlament, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Renúncia al torn de portaveu del Grup Parlamentari Mixt
corresponent al mes de setembre d'enguany.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 12270/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual comunica que, d'acord amb el Reglament
d'organització i funcionament intern del Grup Parlamentari
Mixt, renuncia al torn de portaveu corresponent al mes de
setembre de 2009 en favor del diputat Hble. Sr. Josep Melià i
Ques.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 12296 de dia 8 de setembre de 2009,
solAlicita el nomenament de la Sra. Isabel M. Vázquez
González, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
Canvis en la composició de diverses comissions i de la
Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12274/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual es comuniquen els canvis següents:

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Isabel M. Vázquez González com a
personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionària de carrera del grup C,
nivell 23), adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
8 de setembre de 2009.

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
Antoni Serra i Torres substitueix Maria Rosa Estaràs i
Ferragut.
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Comissió d'Ordenació Territorial
Gaspar Oliver i Mut substitueix Jaume Font i Barceló.
Comissió de Cultura, Educació i Esports
Miquel Munar i Cardell substitueix Antoni Pastor i Cabrer.
Comissió de Drets Humans
Miquel Munar i Cardell substitueix Josep S. Gornés i
Hachero.
Comissió de Reglament
Jaume Font i Barceló substitueix Encarnación Pastor i
Sánchez.
Diputació Permanent
Antoni Pastor i Cabrer substitueix Maria Rosa Estaràs i
Ferragut com a membre titular.
Catalina Soler i Torres substitueix Antoni Pastor i Cabrer
com a membre suplent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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